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Pühapäeval, 22. märtsil 1931.
senud Inglismaa. Juba selle maa
Unepuuduse vastu vileittl.
Unemasinate tegevusest.

ilmastik on soodne vabaõhu- män

gudeks ja spordiks. Suvi on jahe,
talv soe, maa kaetud rohelise
murupinnaga, mis osutub ideaal
seks mänguvälja katteks.

Unepuudus on haigus, mille tuiksoontele. Nende löökidega hoi Inglaste tuntumaid mänge on
vastu paljudki abi otsivad. Põh takse tagasi vere ringvool, sest jalgpall, cricket ja lawntennis
just sellele haigusele annavad mit uni tuleb alles siis, kui peaaju ve (murutõnis). Aga ka muidu har
rastatakse sõitu, jooksu, hüppeid,
mesugused asjaolud: korratu see rega läidetud ei ole.
maadlust,
viskeid, rühmmänge,
dimine, prassimine, joomine, kõik
Kolmas masin on rajatud sel
sugused elumured, närviderikked lele põhimõttele, et silmade väsi vehklemist, jääpalli j. t. Sama
jne.
mus kutsub esile une. Sarnane palju tähelepanu pöörab mängu
Eriti sagedasti annab ennast silmade väsimus tekib ühetaoliste dele ka Ameerika.
unepuudus armastajate seas tun tasaste liigutuste tähelepanemisest. Ka Eestis tunti muistseid män
da. Küll kiidavad keemikerid ja Inimene jääb uniseks, kui ta kaua ge. Armastati kiigel käia ja seal
laboratooriumid omi rohte, kuid puude peale vaatab, friida tuul kõi oma osavust näidata. Harrastati
tõsisemat abi pole neist keegi gutab või kui ta vee ääres istub, kurniviskamist, vägipulga veda
saanud.
mis ühetasa voolab ja tasaseid mist, maadlemist jne. Praegusel
Ameerikas on nüüd unemasinad laineid sünnitab.

ajal on need lõbustused osalt unu

mine 25 senti.

€au( maariteete.
Tee sõtkut loomakapje, inimjalge
tee tallat vankri-, autorataste

Ei mõelda suuda, kuis ta pinnale
kõik vajutanud oma maiset jälge !..
00, maantee, jutusta mull' rändureist,
ja nende mõtteist, nende sihist!..
Sa seda kuulnud, näinud oled vist?
ju kõiki saadad, saatnud oldd neist. ..
Sa räägi nendest, kes su rajal väsind
ja istuvad su ääres jõuetuna;
ning räägi neist, kel palgel võidupuna
kui tuisk su rinna lumirõiva mässind ...
Sa räägi nendest, kes on põgenenud
su tolmus, ja kel jalgu lõikasid.. .
Ja räägi neist, kes naervalt hõikasid
kui viimne ramm neil vaestel langenud . .

Sa räägi nendest, keda korda viimast
üles leitud, mille konstruktsioon
Selle unemasina leidja on kok nenud. Mängitakse mänge, mis su roopail juhitakse mullasse .. .
pärit
teistelt
rahvailt.
Aga
ei
ja ehitusviis teaduslikult põhjen ku seadnud kaheksakandilise teeks viga, vaid oleks otse kasulik, Ja kes veel pulmapäeva küllasse
datud. Üks niisugune unemasin peeglitest keha, mis telje ümber
su vöödil sõitvad, aimamata piinast.. .
asub elektribatareis, mis voodisse keerleb. Alalise ühetaolise ärritu kui tooksime neid lõbustusi jälle
Sa räägi sellestki, on milleks ränd:
päevavalgele.
asetatakse ja magamamineja kae se läbi, mis peeglid silmadele sün
see liival põlvest põlve rütmis aste
Peavad
algama
noored,
siis
laga ühendusse seatakse.
nitavad, väsivad silmad varsti nii
me rahutute inimlaste ?
vaadates
nende
vaimustusest
sä
Batarei saadab vahetpidamata ära, et inimene uinub lühikese aja
Või, ehk sest elatadki end ?..
ravaid
nägusid,
tuleksid
kaasa
ka
nõrku elektrilainejd magaja selg jooksul magama.
keskealised
ja
vanad.
Sest
mäng
Ervin Uibo.
roost läbi ja sünnitab hea, magusa
Need leidused, mis teadusliselt
unetunde. Ka teaduslikult on see põhjendatud, annavad nii mõnele ei Ma oma mõju avaldamata:
kinnitatud, et kerge elektri surumi gi unepuuduse all kannatajale või mäng haarab, kisub kaasa. Meie
ne selgroos magusat und tekitab. mailise kiirelt magama uinuda. seltsid linnas kui ka maal peak
Sinu ljuuled.
Teine masin on mehaanilise põ Kuid siiski, kõige kasulikum uni sid hoolitsema korralikkude män
gude
eest.
Mänguvälja
korralda
himõtte järgi kokku seatud. See on ..vana viisi järgi" saavutatud, mine on küll seotud kuludega. Aga Pühendatud Chyprele, vastuseks tema luuletusele ,Sinu silmad*.
pannakse samuti magaja inimese s. o. mõistliku, korraliku elu ja
need kulud tasuvad end, toovad
kaela ümber, ja ta pehmed löö tööga väsitatud keha kaudu.
Sinu huuled,
Sinu huuled,
meile kasu, mis nähtavale tuleb kui kevadtuuled
kui marutuuled,
gid mõjuvad rahustavalt kaela
meie rahva tervise paranemises ja luba suudelda neid!
viivad jää mu südamest.
jõukülluses. Mitte asjata ei öelda,
Süda ärkab,
Hinges põleb,
et lapsepõlve mängud on kogu ja hinges tärkab
ja kevad tuleb,
Terves Kež>as
edaspidise elu alus.
kuldne noorus elu võit!
ihkan võita, võidelda!
Rõõmustavaks nähtuseks on, et
Sinu huuli,
Elu kohab,
meil viimasel ajal sagedasti kor ja meri mühab,
terve vaim.
kevadtuuli
raldatakse mängu ja spordikursu vabaks saades talve väest.
maru luba suudelda!
seid. Hoolsate instruktorite all ala
Meie praegune aeg oskab väär korraldatud Olümpia-mängudel tud töö edeneb meie noorte keskel.
Jaan Sirel.
selt hinnata kehalist kasvatust. võis näha kõrget kehakultuuri,
Mängu
juhatajal
peab
olema
Noored kui ka vanad tunnistavad, osavust, ilu ja hoogsat võistlust.
et kehaline kasvatus hoiab eemale Selle tõttu kuulusidki vanad kreek omajagu oskust ja vilumust, et
ülesandega hästi toime saada.
kahjulikud eluviisid, halvad mõjud, lased ilusamate rahvaste hulka.
Ligineb kevad. Kaovad lume
teeb terveks ja karastab ka vaimu Armsaim mäng oli pallimäng,
„bielulehe" I
hanged, tärkab rohi. Leidub ka
elu. Kehalise kasvatuse alla kuu õõnsad pallid valmistati seapõiest. meil
rohelist murupinda või kõ
luvad: sport, tantsud ja mängud. tehti ka palle riidetükkidest ja täi vakssõtkutud, planeeritud mängu
müüjaile! I
Et meil eelmisist, nimelt tant deti mitmesuguste ainetega. Palli välja. Raputame siis talvetuska
sust ja spordist juba nii mõnigi mängu kõrval harrastati jooksu, hingest, sirutagem vastu päikese
kord jutt olnud, pöörame täna maadlust ,rühmamänge ja panto le luud-liikmed ning välja vaba Kes soovivad pühade numbrit suuremal arvul müügile H
tähelepanu ka kolmandale tegu miime. Võitjad krooniti loorber loodusse, et koguda uut jõudu,
saada, palutakse sellest teatada aegsasti talitusele, H
pärjaga ning kanti auga oma linna.
rile mängule.
eluvärskust, energiat elutormes.
Mängud on sama vanad kui Roomlased armastasid ka män Oleme
Tallinn, S. Karia tn. 2-6, postkast 372. I
kehaliselt terved, on see
inimsugu. Juba ürginimesed tund ge. Nende senaatorid, valitsejad,
ka meie vaim. Mens sana in
sid mänge ja lõbustusi vabal ajal, keisrid olid enamjagu kõik head
TALITUS.
kui polnud vaja muretseda toitu. sportlased, osavad mängijad ja corpore sano. C h y p r e.
Peaaegu kõik meie praeguseaja sealjuures vaimuelus silmapaist
tuntud pallimängud on võtnud oma vad isikud, kes just mängude abil
aluse metsrahvaste pallimängust. valmistasid ette elule, omandades

Nii näiteks on korvpall pärit in osavust, jõudu, kiirust, otsusta

Mõtteteri.
Naisterahva rõhumine mehe poolt

diaanlaste maalt, jalgpall Molukki misvõimet.
peab kord täielikult kaduma. See
on õiglane ja terve mõis
saarilt, inglise poolo-nimeline pal
Palju selles mõttes halba tegid nõudmine
tuse poolt vastuvõetav. Kuid seda
limäng Põhja-Indiast jne.
inimsoole keskaja mungad ja nõudmist ei tohiks sarnaselt ellu
Suurimat lugu pidasid mängust preestrid. Nad õpetasid, et keha viia, et mees ja naine vahetaksid

vanad kreeklased. Nende poolt on kõige kurja juur, keha on van

gikambriks hingele, vaimule, keha

GKs ole elu
kummaline!
Kõneldakse meie koidust
meie õnnest ilusast,

reie valgusest ja võidust,

läinud ajast pimedast.

Ei ma tunne seda koitu,

õnneaega ilusat,

ei ma tunne rändan ainult
kurba rada tumedat.

Ei ma tunne valgnst, võitu,

ainult seda tean roa:
kaugel, kaugel metsa taga
kodu peab olema.
Ja ma rändan valguseta,

takistavat vaba juurepääsu Juma
lale. Nad sundisid inimesi piina
ma keha, et suretada teda. Soo

omad osad, muidu oleks see täielik

meeletus.

Meesterahva ja naisterahva ühe
sugused affektid ei ole sugugi ühe
sugused omas tempos. See ongi põh

tuks aga ei läinud neile see korda. juseks, mispärast mees ja naine ei
saa õige sagedasti üksteisest aru.
Ka keskajal, siin ja seal harrastati

ikkagi kehakultuuri, kuigi see oli
vaid üksikuis ringes. Rüütlite tur

Teadaanne kõigile.
„Abie!ulehe" pühade number ilmub kaastööliste ja hulga
teiste piltidega kaunstatult ja ülihuvitava pühadekohase
sisuga juba Palmipuude pühiks. Seda numbrit trüki
takse suuremal arvul, mispärast tähtis kuulutajaile.
Kuulutusi võetakse pühade numbrisse
vastu kuni 26. skp.

.Abielu lihtsustab üldiselt elu, kuid

TALITUS.

muudab sealjuures iga päeva üksi

niirid tunnistavad, et kehaline kas kult keerulisemaks.

vatus ka austamist leidis.
Uus aeg aga tõi jälle esile
kreeklaste püüdeid. Vürste ja
aadlikke võis näha mänguplatsi
del, ja mõtteteadlased olid män
gude pooldajad. Juba mängiti Itaa

lias meie tennise ja kroketi sar

Võidelgu nii vihaselt kui tahes

kaks meesterahvast ühe naise pä

rast, ometi saabub kord moment, mil

nad üksteisele, nagu kuristiku üle.
Naisterahva esimene ja kõige olu
lisem kenadus peitub selles, et olla

naseid mänge aastal 1600 ümber. naisterahvas.

Hiljemini tõi sel alal palju uudist

Saksamaal kuulus võimlemisõpe
taja ..Turnvater John". Tema üte
lootuseta edasi.
luse järele on võimlemine ilma
Vast ehk jõuan enne õhtut
mängudeta võimatu ja ei edene
kodu õue ometi...
hästi. Kuid rohkem kui ükski tei
P&uddga "J>roü'mt6i6t. ne maa on mängude eest hoolit-

Tähelepanu!

käed sirutavad.

Abielu süüdistatakse selles, et ta
olevat kirgede haud, kuid abielu ei
saa ju ilma kirgedeta ette kujutada.
See on abieluõnne kaotanud, kes
kõiki naisterahva tundelisi soove ra
huldab. EESTI \

Juhime lugejate tähelepanu norra kuulsa
ja geniaalse kirjaniku
~ Knui Hamsuni
' T romaanile
„ROOSA".
mw hakkas ilmuma „Abielulehes" nr. 6.

Nr. 7,

ABIELULEHT

Lhk. 2.

veel sügisel naine armas". Äga
seda teeb kõik üksteisest eemal
*J)m6fafa6.
viibimine ja see ongi teatud puh
kus, mille läbi kogub uut jõudu
Axel Raidula.
valikul. Sellepärast pole ka ime ja armastust tahet, mis aga
..Prussakas neh!" ühman. „Pfir»
kevadeks
jälle
lõppeda
või
kustu
Täna, ütleme, istun laua taga. Sil
kuid ainult paarkümmend protsen
mitsen laual olevat leivapätsi. Pop eht tarakan ise! Ma vinnan ta kõi
da
võib.
Sedasama
räägivad
ka
ti leidub neid õnnelikke, kes üks kõik abieluiised ja armastajad, kes su tan piipu ja vaatan, kuidas naine ge kartulitega solgiämbri."
teist leidnud on, mida aga suu lühemat või pikemat aega mõnin võtab säpliga ahjust panni praetud Naine vastu:
..kasv ka ei lahe enam nahka!
rem hulk ei saavuta.
kartulitega välja.
Eluseltsilise valik on iseenesest gail põhjusil üksteisest eemal vii
Toob panni säpli otsas lauale. Tarvis paar päeva söömata pidada."
,et lõpmatu armas olla jäl Pannil kartulite peal prussakas. Pä Suksan veel kahvliga prussakat.
väga loomulik ja looduslik nähe. binud
„Näeh, mis elukas ta siis on?"
lenägemine. Rahvasuu räägib, et ris eht pruun ..tarakan" ise!
Peatähtsus on ju valikul, et jä
..kuule, eit", ütlen, ..oled vist uhe
Naine vihastab.
kingsepp
riidlevat
kõige
rohkem
prussaka kah õhtuks praadinud!
reltulijad terved ja ilusad saak
„Ära la ima ühtigi!" suurustab. ..Ta
naisega. Ka on tihti armu Tema vastab:
sid, kuid seda ei tule praegusel oma
had mind pimedaks tembeldada? Is*
kene armsam kui seaduslik-teine
..keda
sa
tahad
võõra
ees
pime
oeld pime. Kui sulle nahka ei lahe,
inimesel meelde, sest materjaal
teha: mind või ennast?"
mis muidugi sellest tuleb, daks
söön ise ära."
ne ilm seab hoopis teised tin pool,
Et
meil
näiteks
võõras
on,
tuleb
Pistab prussaka suhu. Liigutab
gimised ette. Teiseks, ei ole ka et teda harvem näeb, ja ta eemal nüüd jälle meelde. Istub teine üsna jalgu
teine. Kõditab suulage. Naine
kusagil tänapäeva inimest õpeta elab. Niipea kui aga lahutatakse rahulikult nurgas Liiva-augu pe ehmatab.
seaduslisest
teisestpoolest
ja
sõl
remees
Joosep.
Lesk.
Naine
juba
tud valima ja sarnane tume elu mitakse seaduslik elu armukesega, aastat kolm surnud. Pidada kah mu „Eeh, prussakas jah!" hüüab.
Sülgab prussaka suust põrandale.
seltsilise valija abiellub, kuidas
tiivaripsu lööma.
Siis Kukub mind kiruma:
siis muutub kohe asi ja uus armu naisega
satub.
„No on jah", lausun. „Vaata ise!"
igavene näss, sa igavene lo
otsimine tuleb jälle päeva Ei naine vaata. Võtab säpli ja läi ru!„Sa
Selgub, et valik on ainult pa kese
Tännitab: prussakas, prussakas,
korda.
gitab
mulle
vastu
lõugu.
Hoop
käib
rema järeltulija mõttes võimalik
teind siis selgeks, et prussakas ik
Abielu sidumine on üks lihtsa piibule pihta. See plaksti pooleks. ka tõesti on. Mina võta teda raibet
ja kunagi mitte nii, et abiellunud matest
Ei
lõugadel
häda
midagi.
Piibu
pani
toimingutest ja maksab ai küll sunnik nahka, see naine!
veel suhu."
ise õnnelikud oleksid, mis harul
50 senti registreerimisasutu Võtan kahvli. Toksan prussakale ..Ma ju ütlesin", ütlen. ..et prussa
dane nähe, sest inimene ei tea nult
kas on. Kuidas ma teda veel sel
külge.
ette, millal tema hingeelus muutus ses.
geks teen?"
..Vaat'", ütlen, „mis see on?"
Abielust lahkumine on aga ras Naine vaatab ja vaatab. Pilutab Naine pragab:
tuleb, ja millal ta hakkab oma elu
„Ah sedaviisi on sul asja selgi
ümberhindama, ehk millal ta koos kem number inimesele, mida iga silmi. Vaatab jälle. Leiab viimaks:
tamine ! ?"
..See ju kõrbend rasva ivake."
elust tüdineda võib. Ja sellepärast surelik läbi viia ei jõua. Siin on
Siis. vaadake, võtab ta säpli. Ta
Suksan jälle kahvliga seda prus
võib valik olla ainult terve järel tarvis raha rohkem kui 50 senti. saka
hab
jälle mulle vastu lõugu läigi
raibet.
Ena
sõge,
elab
veel!
Palju
käikusid,
palvekirju,
mar
tulija pärast.
tada. Mina haaran säplist kinni.
Siputab jalgu. Ütlen:
Ön valik tehtud ja uuele il kisid, allkirju, notariusi, para ..Vahi nüüd, siputab jalgu! Ega Tõmban naise käest ära ja viskan
nurka.
makodanikule alus pandud, siis on grahve .advokaate ja kohtukulu rasv jalgu siputa."
Naine vannub ja pragab, mis koie.
„Ise siputad jalgu!" vastab naine.
ka suurem armutuhing möödumas, sid, mis lõpuks võib tuua ka va
nüüd, Joosep, vaata sinagi, et Mina ainult nohistan. Tahaksin piip*
mida võiks vast mesinädalateks badustihkajale põlise juurdemaksu ..Tule
on rasva ivake!"
teha, aga naine, sunnik, lõi sel"
nimetada, ja inimene tarvitab puh kaela.
Joosep ei taha tulla. Istub paigal. le lõhki. Noh, see ei tee viga: lõug
„Mis
mina
nüüd
vahin",
ütleb,
jäi ju terveks. Nohistan siis idesi.
kust. Samuti, kui loomal on oma Ja nii näeme, et tagasipääs val
Viimaks naine nurgast säpel ja ta
kindel aeg selleks. Kuid meie tä lalise põlvele tuleb palju maksma „eks te ise näe, mis ta on."
hab panni laualt ära viia.
napäeva abielukombed ja seadu ja jääb suuremale hulgale kätte
..Kurat", ütlen, „ära tassi panni!
sed ei võimalda ja ei tunnista saamatuks. See on aga üks suu üksteisest eemale lahus elama tea Inimene tahab ju süüa."
Naisel vana-asi: tahab mulle säp
rematest ebaloomulikkudest näh tud ajaks, et lahutuseks parag
puhkust abielus.
ühe nähvaku tõmmata. Unus
Igasugune naisest ehk mehest tustest inimese armu-elust, mis tun rahvi saada. Sarnane eluviis on üga
tab, et pann on otsas. Hoop läheb
eemal elamine tänapäeval võib givalt pehmendust vajab. Sobima inimesele ainult oma kalli aja rais täiesti mööda. Pann aga lendab Joo
saada lahutuse põhjuseks ja ini tuse korral lahkumiseks praegu kamine ja piin. Selle aja jooksid, sepile kaela.
mene on materjaalsel põhjusel sest seaduslisest abielust parag mil inimene otsib kuntslist parag Naine kohkub. Langeb siis Joo
sunnitud alaliselt kooselama, mis rahvi ei ole. On ju iseloomude rahvi lahutuseks, mis vahest mõ sepile kaela. Räägib ise:
lõpuks muutub kurnavaks ja vä sobimatus üks suurimaid pahesid ni aasta kestab, samuti kõik tei „Oh mu kallis, mu armas! .Ka*
ka? Nüüd kõik sinu uued
sitab. Tänapäeva jõukad tarvita kooselus, mis järeltulijatele ja nii sed pikemad lahutus-protsessid, põletas
riided rasvaga koos."
vad laialt igasugu ärasõidu ja su mõlemile pooltele enestele lagas mis aastaid kestavad, võiks inime ..Kurat", käratan, ..või sohielu ela
vitamise ettekäände all abielupuh tavalt mõjub. Ja siis tuleb ühel ne omale uue lastega perekonna te siin!"
kust, kuid katsugu seda ka üks poolel, kui teine lahkumiseks oma luua ja seltskonnale kasulikumalt Annan naisele võmmu kuklasse.
omale säpli jälle appi
kehvik teha? Äbielupuhkus on ju vabatahtlikku nõusolekut ei anna, elada ,kui kohtutes vastikut jonni Ta võtabKord
on säpel minu näe 9,
sealt pärit, kust kõik ameerikali kunstlist teed otsima hakata kui ajada ja advokaate rikastada ning Kakleme.
kord
tema
käes.
Joosep saab ka
ümbrust
mürgitada.
kud plaanid, kas aga seda seal das leida paragrahvi lahutuseks.
paar vopsu. Siis paneb kodu mine
Sarnane asi peaks minema käh ma. Meie aga kakleme edasi.
laialt praktiseeritakse ja missugu Selleks katsutakse, kas viina mõjul
Viimaks jätame järgi. Naine nutab.
seid tagajärgi on sellega saavu või kuidagi teisiti üheltpoolt abi ku, mis ka ruttu unustusehõlma Mina
ainult nohistan.
tatud, pole kahjuks kuulda olnud. elurikkumisele viia, millist prot vajub ja inimesele jääb võimalus
Ei elu või sedaviisi enam edasi
Meile kõigile tuntud saarlased, sessi palgatakse salakuulajad as oma parimaid aastaid kasutada minna:
naine praeb prussakaid J*
kes suveks suurelemaale töödele jakäiku jälgima, et tunnistajaid parema elu jaoks.
elab teistega! Tarvis lahutuspalv®
(Järgneb.)
sisse anda.
tulevad, kinnitavad „et küll olla saada. Ehk jälle asutakse lihtsalt

Uus abielu.
Ka vanade germaanlaste juures
oli kombeks prooviabielu. Tüdruk
võeti vanemate poolt pojale majja

ja kui ta aasta pärast sünnitas,
sõlmiti abielu. Vastasel korral tu
li sigimatu naisel majast lahkuda.

Tol ajal aga ei osatud selgeks

teha, kumb pool sigimatuses süü

di oli ja tihti tuli ka tervel naisel
majast lahkuda. Tol ajal loeti üld

se naist terveks ja elukõlbulikuks

kui ta sünnitas. Kuna aga ise
loomude mittesobivust ci tuntud
ki. Meie päevil aga hinnatakse
asja ümberpöördult, nüüd otsitakse
iseloomude sobivust, kus aga laps

tahaplaanile on jäänud, ja selle

pärast soovitataksegi prooviabielu,

et üksteist enne abielu sõlmimist
tundma õppida.

Inimene aga õpib hällist haua
ni, ütleb rahvasuu, mis tahab vä
ga õige olla. Ja nii võidakse proo
vida hauani.

Ei saa märkimata jätta, et just
endine kasvatus inimest abielule
kasvatas ja mehe ülivõim naise üle

oli üks püsivama abielu pandiks.
Vanasti ei tahetud sarnast tütar
last leerigi võtta, kes suguliselt
läbi oli käinud. Ja seda kardeti
kui tuld, et mitte ärapõlatud olla,

ning leer oli just piiriks ja suur

sündmuseks inimese elus, kust väl
judes ta õigused selleks sai. Meie

päevil ei ole sarnane asi enam
suur patt, mida tihti andeks an
takse. Sellepärast ei olnud ennem

eluseltsilise valikuks nii suurt
kunsti tarvis, kui tänapäeva tar
ga ja lodevalt kasvanud inimese

pärast, mis tihemalt ebaõnnestub
kui varem.
Nüüd tahab naine olla mehega

üheõigusline ja iseseisev ja see

asjaolu on kärpinud naiste eneste

võimalusi küllalt palju. Praegusel
ajal tuleb eluseltsilise valikul pal
juga arvestada, eriti aga käes
oleval elukitsal ajal, kus esime
seks ja peaasjaks on äraelamis
võimalus. Isegi poliitilise meelsu
sega tuleb arvestada, samuti vas
tastikune haridustasapind, tervis,

kenadus ja iseloomude sobivus.
Viimane on aga üks raskematest
ja peaaegu võimatutest inimese

se ..Valgesse majja", mis asub kohnteistaasta vanuse õega, kes
Veerenni tänaval...
pidi mu järele valvama ja õigel
Seda häbi, alandust ja valu, ajal koju tooma.
mis ootas meid nüüd!
Endistest kohtadest ja elust tu
Liig kibedad on selleks mäles li loobuda. ..peenem ilm" oli mul
„Kollane pass" ja üksindus.
tused, et neid elustada ja peatuda le suletud nii ja teisiti. Evisin iga
Hüljatuna Dodost, tollest ainu seväest abiellus Dodo, mitte just pikemalt nende juures. Lubatagu tahes kuulsuse, mis ühelegi au
TQtirlapsed knrisliku kaldal.

tult ~kraadepoisid". Aga nende
jaoks pidasin ennast liig heaks,
hüljates karmilt kõik sellised W
henemisekatsed.

Ja nõnda jäigi mulle järgi vee!
vaid üksindus ... Sõbrannad ja

sõbrad olid kadunud, igaüks neist

kesest mehest, keda tõsiselt olen esimese järgu, kuid siiski nimeka mind kõigest sellest mööduda vai ei tee.

armastanud, näis elu olevat kao töösturi ainukese tütrega, siirdu
tanud mõtte ja ma elasin edasi des okkaliselt kunstipõllult äri
senist elu, käies käest kätte kui alale. Tema olla, nii räägitakse,
peenike vahetusraha, mida keegi nüüd õnnelik ja väikese ilusa tüt
kauemat aega oma man ei mõel rekese isa.
nud hoida. Iga uus õhtu tõi uue Ent mina? Kes olen mina?
seltsilise, kellest sageli ei teatud
Nagu saatuse kibeda naeratu
rohkem kui seda, et ta oli mees. sena osutus päev, mil mu armas
helde või ihnus, noor, alles ellu tatud poiss pidas pulmi, ka mi
astuv poisike või vana, juba ühe nu, tolle vihatud ja unustatud
lirva elu „suurpäevaks".
jalaga hauas olev rauk.
Ei olnud tähtis enam mees ise,
Häbistav ja valus, kuid siiski
vaid ta rahakott, mille raskusest teenitud karistus langes siis mi
olenes kuumus ja külmus, õrnus nule osaks. Vähe enne toda olin
ning ükskõiksus. See kõik muu ühelt „kuldjalgadega" onklilt saa
tus juba harjumuseks, mis omale nud selle, mida varem või hiljem

kides.

ot
Teadsin, et see oli ainult ru sides koos Alicega, keda oli taba
malus, kuid oma südamepõhjas nud samane saatus, mida nüüd
lootsin argsi, et kunagi siiski teha. Et selleks osutus arstimine,
siiski tuleb leppimine Dodoga ja seda meie teadsime. Aga kuidas
ta andestab mulle veel kord kõik. arstida? Raha meil polnud. Ko
nii nagu tegi seda meie armas dused ei oleks keelanud nüüd vist
tuse algaegul. Aga seegi petlik raha, kuid seda meie neilt kü
lootus purunes. Eraellu tagasi sida ei tihanud, sest siis oleks
pöörates möödus Dodo alati mi päevavalgele tulnud ju kõik. Et
nust kui võõrast, saatmata ai ammutada arstimiseks vajalikku
nustki soojva pilku või õrna sõna, raha, ei jäänud meil üle muud,
mida ootasin ja otsisin kui kõr kui ~senisel alal edasi praktisee
bes eksija allikat.
rida." ' t
Dodolegi polnud ma enam roh Tegimegi nõnda. Ent peagi olid
kem kui naine, kes raha eest kät kaks härrat, kellele haiguse edasi
tesaadav igaühele, temagi silmis andsime, asjast informeerinud
olin ainult ostetav lirv, keda här komblusvalvet. Ja edasi? Ei aida
rased tavaliselt tunnevad ja ter nud enam nutt ja palved, kuigi
vitavad siis, kui ühtegi tuttavat need olid tõsised ,vaid tuli asuda
sinna, kuhu viiakse kõik seda
lähedal p01e...
Varsti peale vabanemist kait- sorti ~linnukesed", kurikuulsas-

teiste teada ma selajal, kui viibi
sin sundravilas, maal suvitamas

pakkus huvi vaid nõnda palju, kui saab iga minusugune, nimelt
sellest kasu oli.
haiguse... Olin meeleheitel,

Haiglast lahkude.» märgiti mu
nimi muidugi kõige nende hulka,
kes elatavad ennast enese ihu
müümisega. Pidin järjekindlalt käi
ma arstlikul järelvaatusel nii, nagu

üks pesuehtne lõbunaine alati.

Olin nüüd lõbunaine ka ametlikult.

Ja kodus? Ei puudunud palju
sellest, et mind oleks visatud isa
ema poolt peaaegu tänavale. Kuid

lõpuks liigutasid mu pisarad va

nemaid siiski niivõrd, et Mn nende
juurde edasi.

Keegi teine seda teada ei saa

kartis mind nagu pidalitõbist. Ke
Senise lodeva elu tagajärjed dagi, mitte kedagi polnud enam
hakkasid ennast tunda andma ka mul... Ei õrnusi, meelitusi, ar
juba teisal. Seniseist kaaslasist ei mastust ... See oli valus, liigas
vajanud minu seltsi enam keegi, valus! Kas tohtisin nõuda ma ved
kohates neid, tegi (enamik juba sel midagi paremat, mina, see neil
lise näo, nagu ei näekski nad enam ..kollase passiga"?..
mind. Isegi koduümdruse enam
(Järgneb.)
vähem korralikud noored, eemal
Järgmises numbris jutustab tä
dusid minust.
nase kirjutise autor jälle
Neil kõigil oli hirm, et minu Üksinduse päevade mö&selts võib häbist ata ka neid ... dupaisest, ~kraade-noorte"
Korralikumad noormehed ei elust ja paljust muust, mil
püüdnud läheneda enam mulle ja lest meil varem pole avali
minu uued austajad olid erandi- kult räägitud.

nud .kus olin. Pidin just enne seda
sõitma maale tuttavate juurde. Ja

käisingi.
Nendeks aga, keda selliste ..suvi
tus juttudega" ei saanud petta, osu

tusid senised ..kuldjalgadega onk
lid". Oma seniste kogemuste põh
jal, tajusid nemad kohe, kust poolt
puhuvad tuuled. Ja kõik need, kes
varem kutsusid alati siia ja sinna,

eemaldusid nüüd minust, sellest
kahtlasest preilikesest. Elumeeste

Ilad on närtsinud...
Alles hilja seisid nad ma laual, täis elu ja rõõmustasid mind
oma õrna värvi iluga. Nad näisid päikese särast ja kevadisest
õnnest sundinud olevat, ja nende peenikene lõhn avaldas nende
süütust.

Ja nüüd nüüd on nad närtsinud! Mul on kahju nendest
lahkuda: ma armastan nende lühikest elu, armastan neid nende
puhtate rõõmude pärast, mis nad mulle valmistanud.

Oma pabereid sorides, leidsin juhtumisi pakikese koltunud
kirje ja mu südamesse asus jälle vaikne lein.

Need olid tema kirjad, kirjad selle käest, keda ma kord nii pala

gi silmis olin juba liig kaugele läi
nud, minuga koosviibida polnud

valt armastasin. Vaatlesin neid tuttavaid lehekesi, ja nende õrnus

häbistav.

Nüüd ei ole neis kirjades enam ei tundmust, mis neile kord
elu andis, ega mõtet, mis vaimustaks. Aga mul on kahju neist
lahkuda, kahju neid hävitada. Ma armastan neid nende lühikese
kevade ja nende õnnetundide pärast, mis nad mulle valmistanud.
Aga nüüd nüüd on nad närtsinud igavesti surnud.
Frieda.

enam üksinda hädaohtlik, vaid ka

Sest .mõtelge ometi, naine
~kollase passiga"!..

Endise hooga polekski ma enam
lõbutseda saanud. Vanemad luba

sid mind välja veel vaid vahete

vahel, sedagi koos noorema, alles

voolas, nagu surevate lillede lehk mu hinge, äratades hetkeks ammu
kustunud tundmused ellu.
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oma sõrmeotstega nii õrnalt na

Tantsiv pealinn.

gu see vaevalt võimalik puudutab

Suleviipeid Tallinna tantsusaalidest ja tantsijatest.
Herodes.
Kui peale pikki ja kohutavaid mets, A. Kaljo ning Ä. Hei
ilmasõja kannatuseaastaid kogu de p a r k.

ja tugevalt enese vastu tõmmates,
nagu see üldse võimalik.

ilm sööstus meeletusse lõbutsemi

se keerisesse ja kõik lähedased
ning kauged maad vallutas tant
supalavik, ei suutnud meiegi sel
lele külmaks jääda, olgugi, et ta
valiselt enamik moekarjeid meid

kaaslannat, kõrvuti moodsa dan
dyga, kes omateada tantsib . ai
netega", partnerit nii kiindunult
Cafe ~M a ree 11 e", mis oli

Charleston kadus samaruttu kui kunagi tõesti meie peenema selts

ta tuli, teine kuulus moetants konna kohtamispaigaks, on kao
black-bottom, mis Ameerikas ja tanud palju oma endisest suurest
Kesk-Euroopas lõi suuri laineid, külgetõmbejõust ja heast kuulsu
ei pääsenud meil üldse mõjule. sest. Osa meie paremast publikust

Vaimustus, mida tantsu vastu ära peletas siit omal aj ai eemale juu
tas Charleston, möödus, ent tants tide rohkus, hiljem aga sigines

külmaks jätab.
Äga tantsule ei suutnud meiegi oli siiski laiemate
panna vastu, ja jazz tundus meilegi tee leidnud.

nii kutsuvana, et peagi tiirlesime
libedal parketil, uimudes foxi ma
sinlikus rütmis või heitudes bos
ton-valssi õrn-hingeliste helide
saatel...
Tants, millele varem vaadati
teatavate eelarvamistega, leidis
tunnustust nüüd meilgi, kui kõi
giti kohane ja nauditav meelela
hutusvahend.

Kui varem tants leidis harras
tamist peaasjalikult vaid noorte
poolt, siis ei suutnud nüüd enam
ka vanad selle vastu külmaks jää
da. Tantsiti kõikjal ja tantsis iga

hulkade juurde siia ikka enam ja enam noori,
kelle kuulsus, mis pole kõige pa
Tants jäi püsima ja selle eest, rem, peletas eemale teised.
Edasi on vastuvõetavad veel
et ta püsiks ikka edasi, hoolitsevad
tantsuõpetajad H. Kütt im, N. kordamisõhtud, mida tantsuõpeta
Insarov, A. Poolgas ja J. jad korraldavad oma ruumes ja
Nõmmik, Ä. Sievers, B. ka peod, mis peetakse Laial täna
Äsury ja J. Sar en i, kelle juu val asuvais NMKÜ ruumes. Kõik
res pikemalt peatume ehk kuna ülejäänud kohad on vallutanud

gi edaspidi.

Kui Tallinn muidu on väike ja ning ülalpidamine küllalt tuntud.
siin puudub mõnigi koht, mida
Astudes sisse ühte sellisesse
teisal külluses, siis tantsusaalide
vähesuse üle me kaebada küll ei tantsusaali, tungib terava oherdi
või, kuigi nende arv koos tantsu na kohe ninna odavate puudrite
huvi vähenemisega ka tublisti on ja õlide lõhna, millega seguneb

üks, isegi need, kes sellega enam kahanenud.

kaua või ei kunagi tegemist pol

aga ~kraadenoored", too kahtlane
ja sündsuseta element, kelle teod

Ent häid tantsusaale, kuhu ka
võib as

nud teinud.
viisakas inimene julgesti
Meenutagem vaid aastaid 1926 tuda, on siiski vähe.

ja 1927, mil tolleaegne moetants Estonia Valge saal, van
charieston tee meieni murdis ja cing-Palace Gloria ja ka
peagi vallutas igaühe. Eks evinud Pauli baar, moodustavad meie
ju siis meie lugupeetud arst ja paremate tantsusaalide kolmnur
pärastine minister dr. J. M. cafe ga, kus libedal parketil liikumas
~Marcelle'is" noorte juudipoistega Võib näha selle ilma suuri, tun
koos võisteldes auhinna, eks oh tud nimesid väga mitmesugustelt
verdanud siis raskekaalulised selts aladelt. Publik on siin ikkagi in
konna tuusad ja nende auväärt telligentne ja soliidne, mida paraku
eluseltsiiised tuhandeid selleks, et paljude teiste tantsusaalide kohta
õppida selgeks tolle moetantsu öelda ei saa.
keerulisi samme, ja eks olnud siis
Siin näeme nimekaid riigi- ja
ka peaaegu kõik noored otsekui ärimehi, kõrgemaid kaitseväelasi,

haiged, tehes kõikjal, isegi täna pealinna suure-kaliibrilisi Don
val, charlestonisamme, mille val Juane ja Tallinna kaunimaid ning
damine tundus magusamana kui moodsamaid daame meie parimate
omal ajal kõrbes olles iisraeli!as tantsuorkestrite saatel hardununa
tele taevamanna.
tantsimas nukker-igatsevaid tan
Ja eks kerkinud meil siis ka gosid, muretuid valsse või kiire
silmapiirile rida suureandelist tempolisi ja natuke nagu igavana
charlestoniste, kellest loetleme siin tunduvaid foxe.

Tüse ja täidlane härra, kellel
vaid järgmised nimed prl. H.
Vader ja härradest O. hase - aastaid turjal mitukümmend ja

@ee oü fü6...
See oli siis ... kord kevadel, kui tuhatsilmne öö, nii hell,
me üle kummardas. Siis ootasime õnne suurt. Sul hinges unis
tusi palju näis ja silmis kevadete sära põhjatu. Meil punus sini
lillist pärgi päikene...
See oli siis ... Me, lapsed, ootel kevade siis kuulatime õnne
samme. Tuul lehvisklevaid purisid viis avamerele, ja meie kur
buse ja muregi kõik kevadesse peitsime.
Öö avar näis ... Teid tuhandeid maailma viis. Ja kevad
päev meid naeratades saatis, kui asusime teele.

See oli siis... Hall päeva nukrus üle meie lasus. Tõo,
igapäev... meid sules nagu nõiaringi... Torm võõrsil käis...
Sa lubasid siis minna tooma õnne ...
00, lahkumine valus, valus näis...
See oli siis .. . kui halli päeva nukrus mind kihlas omale,
ja üksijääk mu hinge värisedes võitis ...
Nüüd juba tuhat kurbust, tuhat halli päeva läind üle mäles
tuste, kevade ... Nüüd kusagil kui kuulda hõbenaeru, kui vaatlen
lehvisklevaid purilaevu, mis viivad sinimerele...
Nüüd üksijääk saand armsaks minule... ei kuula õnne
samme ... ehkki kevade ja öö nii hell mu üle kummardab ja
sinilillist pärgi punub päikene ...
See oli siis kord kevadel...
Mall Mardile.
Kuuvalgel .

seks puudub mul jõud,
Kas mäletad, veel õrnu ja kah
vatuid kuuvalgeid õhtuid, mil' ning silmade sära on kus
Siin-seal eesruumides tolgendab seltsis kõndisime? Mil' vandusid tunud ära, nad täidetud pisara
purjus poisikesi, kelle kõnnak kui truudust, mull' lubades olla selt veest. Ja tahtmata äratab mõtisk
dagi omapäraselt õõtsuv ja tasa siliseks ning sõbraks eluteel?
lus sind oma kadunud sõp
kaalutu. Juba varakult enne tant
Ma uskusin su sõnu, vaadates rust.
Pea saabub jällegi kuuvalge õh
su algust tuleb neist osa siia, ha silma sul' säravail silmil ning kor
rutledes agaralt omavahel, kuidas dasin sul sõnu neidsamu.
tu, mil' sosistab sõnu neidsamu,
ja kust saada viinaraha. Peokes Sa läksid... ei näinud sindmul surm. Ma vaatan tal silma
tel olla kaine see tundub neile enam. Läksid võitlema elutormi ning sosistan tänu, et päästaks
võimatuna.
dega ning raskustega, tahtes ra mind pettuse väest.
Kuid säravad silmad, mis loo
Raha on sellistel poistel aga jada mul kuldset alleed. Sa
tusest loitnud, on hüübinud pi
väga harva. Kui kaugele nemad läksid ja jäid ...
tolles viinajanus võivad minna,
On jällegi kuuvalged õhtud... sarate merde.
L ii H erm.
näitab lugu, mis möödunud suvel Kuid nüüd sosistab neid keegi
juhtus ~Keskklubis", pealinna teine. Tal korrata sõnu
~kraadede" nüüd juba suletud
Mispärast fiksi olla, kui
..peastaabis."
Noormehed R. T., O. M. ja Ä, sellega kaks poissi, kes laua juur võimalus on Abielnlehe
S., tuntud ..vuntsid" omasuguste de istuma jäid. Kohe järgnes nei kandu leida sõpra ?!!
keskel, olid joonud kogu õhtu. le nüüd ka prouakese ..tantsitaja"
Kuulutage
Nii taheti teha veel, ja selleks, et O. M., keda sõbrad tänaval oota
ammutada vajalikku raha, kutsuti sid. Tee läks teise kõrtsi. Hil
oma lauda keegi Kopli poolt pä jem said poisid, kellest kaks juba
JUUES"
rit olev proua E. L., kellel kaa jem said poisid, kellest kaks ju
sas teati olevat raha. Ajal, mil O. varem varguse pärast vanglas is
ja Teie veendute selles.
M. prouakese tantsima viis ja tunud, muidugi vastava karistuse.
rahakoti lauale MLs, kadusid koos
, (Järgneb.)
viina lehk.
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MKLESTUS.
juulipäike naeris kõrgel sinitaeval.
Ta kuldkiired mänglesid Pärnulahe
sügavsinisel veel, mis tasa, nagu ui
nudes pühapäises rahus, virvendas.
Oli pühapäeva pärastlõuna. Valge
rannaliiv kihas inimesist. -Välgatusid'
mitmevärvilised supelülikonnad, säde
lesid moodsad päikesevarjud.
Kõikjal suursugusus, elegantsus.
Istusime sõbraga Rannapuiestee

veerel pingil ja meie eest pöördus

puiestee plääzile.
Lõputa reana valgus inimesi meist

mööda plääzile, kus mängis muusi
ka: nutsid viiulid ja hoigasid cellod,
sekka mürtsus trummgi ähvardav-tõ
siselt.

Kõikjalt valgus kokku inimesi, et

mõnuleda plääzi valgel liival suvi
päikese kullases säras.

kus liugles üksik, õhtupäikeses he

Süs lentsisime ringi plääzil, kuni
möödus kõrvetav keskpäine kuumus
ja päike hakkas madalale läände va
juma. Istusime siis tagasi oma arm
sale puiestee äärsele pingile.
Rannapargis mängis muusika. Lõp
matu inimmeri, kes nautis muusikat
suviõhtuses rahus ja vabaduses, täi

tis ..Rannasalongi" ümbritseva par

gi...
Laht oli vaikne ja sädeles õhtu

päikese kullas. Kaugel horisondil va
lendas üksik puri ja kusagilt kaugelt,
kaugelt tõusis üles õrn, kergelt vir
vendav suitsusammas. Üle vaikiva
vee lendas harva üksikuid kajakaid.

Meie vastaspingil istusid kaks

daami. Nad rääkisid vähe omavahel,

vaid ainult vaatasid unistades me
rele.

..Nendega peaks kord õnne kat

suma!" Ütlesin sõbrale, silmiga osu
tades vastaspingile. Ja nagu oleks
nad minu mõtteid mõistnud, tõusid
daamid ja hakkasid pikkamisi eemal
duma.

Tõusin ka, ja sõpra käisest tõm

mates ütlesin:
„Tule .läheme! Mis sa veel ootad?"

..Ei!.. Kuid sa andestad, et ma

su soovi ei täida. Äga tead, mulle

meelestus midagi ja nüüd on selline
kummaline tundmus, et kusagile ka
ei taha liikuda. Kui sa oma tänaõh
tusest seiklusest tahad loobuda, siis
jutustan sulle 100, mis mind teeb kur

vameelseks ?" rääkis ta imelikult

vaikse ja toonitu häälega, kuna ta

silmad ekslesid kusagil kaugel lahel.

vaade muutus võõraks, klaasi st unuks. vesi... vesi..Arvasin, ta chic
ki puiesteid...
Istusime hulk aega siin tollel pin Ja karjatades langes ta tagasi pat tahab vett, kuuldes ta sosinat, ja rut

lendav puri.
gil. Taevas sädelesid tähed ja hõbet
Istusin .kuigi vastumeelselt, uuesti les kuu. Vaatlesime kuukiiril unele
ta kõrvale pingile.
vat merd, millel paistis kaugeneva
Pikkamisi võttis ta taskust pika purjeka tume siluett. Ja eemai, muu
varreüse piibu, toppis seile tubakat lisuui vilkusid merimärkide plinktu
täis, süütas siis põlema ja hakkas led, ikka roheline ja punane, punane
rääkima, monotoonselt, tasaselt, ha ja roheline ...
jameelselt silmitsedes püriiciiga sii
Kutsusin siis teda oma juurde ko
lutud teed, mis hülges vanade puude ju. Esiteks oli ta selle vastu, kui
hämarusse.
Korralik tütarlaps kunagi, kes ei kü
„See oli läinud aasta juunis, kui lasta millalgi üksinda poissmehe kor
ma istusin just tollel samasel pingil terit ja veel päälegi õhtul pimedas.
ühe noore tütarlapsega, tutvusin ta - Lõpuks aga nõustus ta siiski...
ga juhuslikult samal päeval muusi
Ent kui me olime jõudnud mu kor
kal. Lentsisime sõbraga, nagu tava terini ja hakkasime trepist ülesse
liselt, kaasa inimvoomga. Ja möödu minema, haaras ta kramplikult kin
des lilleneiust ostsime igaüks meist ni mu käsivarrest ja sosistas:
suure punase roosi. Too oli laupäeva
..Kuuled, ma kardan!.. Ma Lähen
õhtupoolikul; ja möödudes ajalehtede nüüd tagasi... Teinekord..."

jule. ... ..

tasin seda tooma, kuna ta jäi istuma

„Ajh !.. Mis oled sa teinud ?!. so endiselt: sihvakad käsivarred põi

sistas ta klaasistunud pilk juhitud läbi mitud ümber ümarate põlvede.
Tagasi tulles aga kangestusin eh
avatud akna tühjusse.
Palusin teda uuesti rõivastada, öel matusest. Tuba oü tühi! Diivanil le
des, et aeg hiline ja ta peab ruttama. bas vaid heleroosa kleit, ainus ese,

Ent ta ei mõistnud mind, vaid sosis mis tuletas meelde .et sääl oli leba
nud naine. Kingad ja sukad olid tõu
tas katkendiselt, nagu enesele:
laua alla.
..Ei... iialgi... Ta ... ta ... ei... gatud
tule... õnneiik ... Armastus ... ma Tuba oli tühi. Vaikust ei seganud

heli. Siis langes mu pilk ak
nägin ... ta silmi... õnnelik ... Ei... ükski
nale. Endiselt liikusid kardinad ta

ei!.."
Raputasin teda õlust, et tuua ta sases varahommikuses tuules. Siis
gasi teda mõstusele. Ent asjata. Pa aga kihutatud hirmsast eelaimdusest,
lusin teda veel kord, et ta rõivastuks, tormasin akna juurde. Ja vaadates
alla kivisele hoovile, seisatus mul
kuid tagajärjeta.
Ta põimis oma marmorvalged sih hetkeks hingamine.

vakad käsivarred ümber ümarate põl

vede ja õõtsutas end edasi-tegasi

All kivisillutisel lamas ta. Käed
laiali, nägu pöördud ülesse, kuld

blond juuksed raamides kahvatut,
Rahustasin aga teda ja kui jõud diivani vedrude nagisedes tasa.
Aknasse puhus mahe suviöine koi kitsast nägu. Paremas käes, surutud
sime mu üksikusse poissmehe kor
terisse ja kui ma olin süüdanud ro dueeine t uul. Tasa õõtsusid kardinad kramplikult kokku, hoidis ta särki,
helise kattega tule kirjutuslaual, sai tuules. Kusagilt kostus varase linnu mille oli veel enne haaranud, kui
tasast, õrna laulu, põrinal ja signaali oli teinud otsustava hüppe. Puh
ta jälle tagasi endise vaba, sundi rööga.ades
möödus auto, mõõdukalt tana, neitsilikuna lebas ta seal, kui
matu käitumise ja hää tuju Sil kosmsid voorimehe
hobuse sammud. oleks alles nüüd sundinud ...
mates nurgas laual grammofoni li
Ei tea ,kui kaua seisin nii, kuni
jäi kõik vaikseks. Supellinu oli
bises ta tantsusammul üle toa ja Siis
värssi pääle selle kõlas läbi vaikuse suiüunud koidueelsesse rammestavas mind järsku äratas tugevasti kinni
virutatud
ukse mürin. Tormasin siis
igatsev valss: „Einmal sagt man se unne ..."
Jälle peatus ta jutustuses. Sügavalt meeletuna alla trepist...
sich „Adieu ..."
Seisin tummana ta laiba kõrval,
lutas käekõrval jalgratast. Kordasin
Trallitades haaras ta mul kinni oli ta küüru langenud, käed toetudes vastamata
kellegi küsimusile... Ta
põlvile. Tontlikuna näis ta nägu kuu
ka siin oma meetodit ja andsin rat käest ja siis tantsisime.
paistel. Teravalt eraldus ta näos kah oü ülalt kolmandalt korralt alla hü
taga preilile roosi nuusutada, öeldes
..Ükskord öeldakse „Adjöö" ..."
ise: ~/lch wie schön!"
Armuda võib alati !.lauas gram vatus. Nägu oli muutunud k.tsaks, pa pates saanud silmapilkset surma. Pu
Preilikene tõstis naeratades pea ja mofon. i ugevalt surusin ta enda vas led langenud lohku. Märkasin seda runenud oü tagumine pool peast...
Siis kutsusin politsei. Seadusvõi
vastas koketeerivalt: „Wunderschön! tu, suudeldes ta kirsspunast suukest alles nüüd, mil kuuvalgus joonistas
Äber: keine Rose olme Dornen!" .. ja kannikesesiniseid silmi, ent gram ta noorele rauganäole teravaid var mudega sain kergesti hakkama, ku
Seejuures aga libises ta ratas ja kuk mofon laulis:
je. Flegmaatiliselt lasi ta sõrmil li na mul oli tunnistajaid, kes olid näi
biseda läbi suurte, käharate juuste nud kuidas ta oli pikkamööda tõus
kus maha. Olgugi, et olen muidu iga
..Ükskord öeldakse „Ädjöö",
vene ampelmann, aitasin nüüd viisa
nud aknale ja siis vaikides visku
ja jätkas siis:
Truu ei ole iialgi !.
kalt daamil ratta üles tõsta ...
Istusime lõpuks diivanile. Nagu Siis näis mulle, nagu oleks ta nud alla.
See oligi me tutvuse algus. Ves kaks vallatut last, loopisime teine saanud tagasi oma mõistuse. Püüd
Kolmandal päeval maeti ta, ja
teldes lentsisime läbi pargi poolhä teist patjuga. Naljatasime, naersime. sin teda veenda, et armastan teda. ühes temaga ka mu suur armastus
Usaldavalt
surus
ta
end
mu
vastu
Armastan ainult teda ja tõotasin tal ja mu hinge noorus ..."
marate alleede. Ja kui lõpuks olin
daamid koju saatnud, tegin üllatava ja siis juhtus see, mis sundis teda le, et abiellun temaga. Näis, nagu
Ta vaikis jälle. Süütas uue piibu
oleks ta taibanud, mis ütlesin ja siis täie tubakat ja vaatles kivinenud
hukutama...
leiduse, et olin armunud... Mina,
Metsikus kallistuste hoos äkki re sosistas ta surevi hääli, langetades pilgul allee sillutist, puhudes õhku
kes alati armastas teisi armastajaid
suuri suitsupilvi.
narrida ja pilgata, olin nüüd ise lan bisin talt kleidi. Ta ei pannud vastu. pää madalale rinnale:
genud sama õnnetuse ohvriks..."
Ja siis andus ta. Andus kogu oma „Sa valetad... Ara koorma end „Nüüd mõistad, miks ma ei tahtnud
Ta peatas jutustuses, süütas uuesti nooruse lõõmava kirega, miile olin minu pärast valega..ja uuesti tulla sinuga ühes tutvuste jahile?"
omas ta piik hullumeelsusele sarna küsis ta siis, laskudes pingile sel-i
kustunud piibu ja vaatles unistav tas äratanud. Andus esmakordselt neva
klaasistunud läike ...
igatsevalt lillakasse õhtuämarusse omas elus ..
jakile ja toetudes peaga seljatoele,
Ta oli nagu tavaliseim naine, kes sules ta silmad, jäädes sellisesse lii
uppuvaile alleile. Merelt tuli üksik,
Siis peatus mu sõber jälle. Süütas
mehes
näeb
ainult
olendit,
kes
võtab
eksinud tuulehiil ja sasis ta suuri kä uuesti kustunud piibu, laskis kum
kurnatusse poosi veel kauaks...
haraid juukseid.
maliselt leegitseva pilgu libiseda pi naist kui objekti, kelle kallal rahul
Mõistsin teda täiesti. Sügavalt va
Siis jätkas ta, kuna hääles tundus medusse uvppuva lahele ja vanade dada oma kirgi. Ta uskus, et mehed pustas mind ta jutustus, sundides
puude alusesse hämarusse ja jätkas on samasugused kui naised. Naine mõtlema asjule, milliseist tavaliselt
tagasisurutut pisaraid:
..Esimesele õhtule järgnesid teised. siis, puhudes mõttes flegmaatiliselt võib küll meest armastada, kuid iialgi hiilisin mööda ...
mitte mehe pärast milleski loobuda:
Kohtasime igal õhtul pargis muusikal kaugemale suuri suitsupilvi:
Vaikides mõtlesime oma mõtteid.
„Lõpuks jäi ta väsinult lebama pat iialgi ei loobu ta mehe kasuks omist
ja vahest ka päeval plääzil, kui mul
lasus ka linnal. Harva kos
juhtus vaba aega olevat. Süs ühel jule, marmorvalge ihu sädeles aknas harjumusist. Naine ei ohverda midagi Vaikus
tus mõni üldrahu hälviv hääl.
se vaatava kuu hõbedasel paistel, selieKS, et võita mehe armastust.
pühapäeva hommikul, see oli 27.
Kusagil kukkus kurvalt ja pikal
juunil, sõitsime välja Doberaani met käed sirutet laiali üle diivani, rind Mees aga .vastandina, on valmis
sa. Veetsime sääl kogu päeva, hul kiirelt tõustes ja vajudes... Siis pa tooma ohvriks kõik armastusealta daselt kägu. Tasaselt laulsid lained
rannaliival,
kaebavalt vilistas kusa
lusin
teda
rõivastada.
Ta
ei
näinud
rile. Naiste pärast on tehtud kõik: on
kudes ringi jumalikus, vabas loodu
ses ... Eel õhtut, kui päike juba kul mind mõistvad esialgu ja kui ma oma tõugatud troone, on tehtud aeg lugu... gil kaugenev rong
das läänehorisonti, algasime tagasi palvet kordasin, ütlesin talle meelde Aga mis on naised teinud mehe võit
Ja üle kõige valas end maha kuu
sõitu.
valgus, tõmmates sihvakaid täisvar
tuletades, et ta kiiresti koju peab miseks?.. Mitte midagi!!!
Meri oli vaime ja tasa laulsid väi minema, kuna vanemad teda juba
Ta ei näinud uskuvat ühtki mu je muruplatseile ja puiesteile.
Vaikus lasus üle ääretu tühjuse...
kesed, väikesed lained ruttava moo- ammu ootavad, tõusis ta, hoides kin- sõna .vaid nagu arutles eneses mi-

Sahinal veeresid ette autod, las kioskist, ostsin veel ajalehe ... Siis
tes oma sisemusest välja elegant meelestus mulle äkki mingi idee. Rul
selt rõivastet daame ja härrasid. lisin lehe kokku ja kinnitasin selle
Kindlate vaheaegade järele, reegli otsa punase roosi. Ja kui siis möödus
päraselt veeresid piki Supeltänavat meist mõni noorem daam, pistsin
kirsspruunid omnibused ja signaali talle, sõbra selja tagant kätt esile
röögatades sööstsid supelasutise ette, sirutades ,roosi nina alla, ja ise üt
kus kümnete kaupa puistasid oma lesin , tehes eneseie vaimustav-õndsa
sisemusest välja küll naisi, küll lap näo: „Äch, wie schön!"
Siis tulid meile vastu kaks preilit,
si, küll mehi...
Vaatlesime kirevat möödaruttavat vesteldes elavalt ja teine neist ta
inimvoolu.

dagi. Harva kuuldus mõni kõvasti
torpaadi keulas. ja kui lõpuks peatusi ni ümbert mu kaela.
Ent siis äkki kadus õnnelik sara öeldud katkendeline sõna:
me talvesaoams suus, oli päike juba
„..IU4-«k»w •• • ... UUlll,,
kadunud vaatepiirilt ja mahe hämarus ,a näc'i kv.na ta pilk h?.j3mee!se!+
lasus linnal, muutes salapäraseks pik libises üle oma katmata keiia. Ta Külm ... vesi... vesi... ma ... ma.
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/iDIELULZrIT

Kirjavahetus ja poleemika lugejate vahel.
Küsimusi ia kostmisi.
Miks harrastatakse poksi? gu sellest küll väga huvitatud, ja
Leian, et poks on täiest! metsik ja ka korra koolipingis oli sarnane ka
toores spordiharu. Kas ei muuda vatsus. Kas leidub isikuid, kes teak
poks inimest hingeliselt tooreks?

Olen küll võhik nii hästi armastuses
kui ka sõpruses tõsises mõttes, kuid
siiski pooldaksin igatahes viimast

sid mulle öelda täpsed tingimused eelpool mainitud isikute vahel. Oma
Oleks huvitav kuulda ..Äbielulehe" selle kutse saavutamiseks? Ja kas, iseloomu ja vaateid arvesse võttes
lugejate arvamist poksi kohta. Kas omades kutse, on raske saada kohta pean lähendama: sõprus oleks siiski
võib poks pakkuda midagi kasulikku sel alal.
ilusam, puh.am ja aatelisem, mis
ja harivat mõju inimesele?
Your the opinion, Narvast. inimhingi tõstab kõrgemale. Kuid tä
napäeva moodne (labane) armastus
Poksivõistlusi olen jälginud alati
Ootel.
on rajatud enamasti füüsilistele lõbu
teatava jälkustundega ja arvan, et
Ei kuskil pole näha meresina:
nad tuleksid hoopis ära keelata, kui näen valendavat lund kui surnulina. dele hinge tähtsusetuks jättes. Kui
aga sõpruse all mõtlete lgp. noor
mittekohased 20. aastasaja inimesele. Ei ainust laeva pole mereteel,
mees intiimvahekorda, siis loomuli
Poksivastane naine. ma siiski ootan, ootan ikka veel.
kult ei oleks ma sõna üldse võt
Millises vanaduses on soo Ja nii Sind ootan päevad ööd,
nudki sõpruse kaitseks.
rahutu, ei taha teha tööd.
vitav naisterahvaga abiel meel
Üldiselt võttes olenski soovitavam
Ja tormihääli kuuldes, külmajuga,
luda?
mu hinges torkab, nagu terav nuga. sõprus, vast see enam hoiab inimesi
..Tutvusin ühe naisolevusega 16.
Ju öösel ootan, hommik sinu algust, moraalselt alla langemast, kui seda
a., kuid ta on liig noor selleks, et kui juba näen värisevat valgust
just tanapüeval katkuks nii paljugi
abielluda ja elu võtta tõsiselt, reaal ta uusi lootusi mu rinda loob,
juhtub, iseäranis kahetsen nende (nei
selt. Olen ise 20-ne aastane noor uus päev ehk Sinult mulle teateid dude) eest, kes liig järelemõtlema
mees ning ma ei saa leppida olu
toob. tult elu tõsiolusid võtavad. Rohkem
korraga, kui mul üks on, keda tõsi
Mu väsind pilk see otsib meresina, lugupidamist endi isiku vastu! Kui
selt armastan ja sealjuures flirdin näen ainult jääd ja valget iumelina, meie oma au ei hoia, mida siis veel

ning see teda ka rööpast välja võib

viia, nüüd lapsepõlves.
Palun austatud ..Abielulehe" luge

jaid mulle vastata, mis pean ma
tegema ?"

Karry La Türil
Kas on soovitav hakata
halastajaõeks?
Paari aasta eest, saades väikse

ametniku koha, olin väga rahul oma
eluga, tegin innuga tööd, kuid nüüd

on see muutunud võimatuks, iga
vaks. Ei suuda ära oodata, millal

möödub päev, minutid kestavad tun

nina. Olen sagedasti mõelnud, mil
leks elada, mis oleks elu otstarb?
Keegi vastas mulle, et naiste ko
hus on lapsi kasvatada, ja leida sel

les elu sisu; kuid kõik ei saa ju
mehele, ja olla vallaline ema, tä

nan väga, see piinarikas elu sumbu

tab kõik ema õnne. Minu isiklik ar

vamine on, et töö võiks anda elu

mõtted, kuid see peab olema sarna
ne, millest oled huvitatud, mis sind
köidaks.

Sel põhjusel on mul kavatsus saa

vutada halastajaõe kutse. Aga ei tea,

sine armastaja hing.

hata ja seda võimaldan temaie tema

siis saabub ka pea see, kes Teid ja arvates neiu, kes ise kogemusteta.
keda Teie tõsiselt armastate.
Elumeestel on juba sarnane eelarva
mine, et vaid korralik neiu on neile
F r e d-Ve mpui, Atuigimaalt.
naiseks kõlbulik.
On mehi, kes ei suuda enam omal
(„übieluieht" nr. 6.)
Oma aranayeniise jareie soovitak jõul endale kodu luua, püüavad ra

Vastus ,tdugavmngeie**.

abieiu-önne, tuievikku, oma
sin leile Kuil jäaila truuas oma se jada
pehastanud elu tugeue.e. Seda või
nistele moteteie ning jataata otsin maldab
neile sageli praegune aeg
ouKl Teie oieie ju veei noor. talu
on ju naiste üleproduktsioon.

teel rännates tuieo Tene vastu veel
Kui seisukord vastupidiseks kuju
niipalju inimesi ja kinüiasu kohtate
neks oleksid ka emmeiied kui
kord
Ka
neidu,
kelies
leiate
seda,
olen ma pagude lgp. lugejate arva
val. Pealegi on eiumenel umbusk
tes niiöelda, vanameelne, ütlete vast, mida vajate oma õnnele.
naiste vastu. Kuis suu
kõik moderniseerib, kuid siin ei saa
Leidun elus veei neiuusid, võib omataoliste
daks ta ..omasugust" naist uskuda,
sellest juttu olla, uuenegu see, mis olla ju tõesti vähe, ent siisni kind kui tal teada enda vigurid ja pa
puhast romantilist armas täiusele ja paremusele viib. Aga lasti, kelle tunded on sügavad, õil hed?! See on, mis sunnib neid sil
tust?
miite see, milles õnnetus ja pahed sad ning veel rikkumatud, ja kes mi „Mekka" poote pöörama. Korra
Olen otsinud teda kõikjalt, kuid peituvad, sarnasel korral peame ik ihnab armastust, samuti suurt ja su lik neiu näib neile päästerõngaks.
asjatult. Ainult kinolinal ja romaa ka vanadest traditsioonidest kinni pi gavat, kuid iialgi mitte armastust Kuid ÜKS korralik etutundja neiu abi
dama. E. S.
Käperdusiinku.
nides võib puhast, truud armastust
ellub siiski omasuguste meestega, ja
näha ja lugeda. Kuid tegelikus elus
Uisida hingelisi naudinguid ahi neid ikkagi leidub.
Vastus
~Tõsisele
armasta
elunaisteltrl
tnt
Teile,
Kes
ihKab
on see tahtejõud olla truu sur
Frederic Rex.
jale" Abjas.
tutvust Kestvat, sügavat, ei too mi
nud vististi igas inimeses. Olen ol
(„Abieluleht" nr. 6.)
nud armunud nii mõnessegi daami ja
nu arva.es senine hingeline nauding
Vastus „Sugavüingeieu.
olnud ka ise armastatud. Kuid seda
(„Abieluleht" nr. 6.)
On see tõsine armastus Teid siis inkugi kuhaluast rahuldustunnet, see
armastust, mida otsib minu hing, tõesti „kesa" peale jätnud? Minu võin-oiia KUII ju teatavaKS ajutiseKS
Kes ei ihka leida rahuldust hiru
pole ma leidnud. See peaks olema arva.es on siin maisel Mulgimaa per aseainehs, kuid varem ehk hnjem gele? Oigu mind, teist ehk kolman
dat. Tulet) vaid otsida lakkamatult.
midagit palavamat jatruuvimat. Aga vel küllalt korralikke neide. Teie oma järgneb paratamatult pettumus.
mitte, et suu ees vanduda truudust, eluteel olete ka küllalt nendega ko
biit mihs siis võtta seda, kui ju Arge purustage teiste õnne, et ise
ja tagaselja minna teisega.
hanud. Kuid selles olete ise süüdi, elus leidub tõesti püsivat armastust õnnelik olla. bee ei too eluie päran
Nähtavasti ei suuda praegusaja et Teil ei vea. Teil veab ülearugi ja õnne. Kuid see onn ei leegitse dust. Abielu oigu püha! Kannatust,
inimene oma kire üle valitseda. Võiks veel.
iialgi tänavatel ega kola naeru jä õnn saabub, kuigi veidi hiljaks jääb!
võrrelda paljuid daame kui härrasid
Ütlete, et neiud aina flirtida ta rele suurtes salongides. Senist on Rändan minagi samade mõtetega.
kollektsionääridega, kes korjavad havad. Kuid Teie kohta võin tõen ne on voib-oha tõesti rasne leida, Need ei näi taituvat millaski. Tuleb
mitte vanavara, vaid armastust an dada, et see on otse ümberpöördud. ent ta on olemas.
loota ja otsida! Küll õnn kord siiski
dumisega, et olla uhke eneses, vaat Hea ülespidamise abil meelitate nei
Kui vajate kestvat onne, siis jät
naeratab. A. G—g.
olen seda ja seda härrat ehk daami dudelt suudlusi välja. See näitab, et kake otsinguid. Olen kindel, 'leie
Vastus armasta
saanud. Miks ei võida siis ainult üht Teie muidu endale ei suuda neidude otsingud poie lõputud, ja leie leiate
jale** Abjast.
armastada ja talle truu olla? Miks juures armastust võita, kui hea üles kord väljapääsu hingelisest ummi
(„Abieluleht" nr. 6.)
sarnane pettumus ja vale armastu pidamisega. Siis maksab Teie kohta
kust. Tütarlaps.
Ikka see risttee!
ses? Austatud „Abielulehe" lugejad, vanasõna: „Et tee südamesse käib
Vastus „ Ausale neiule4'
Kui jõutakse sellele saatuslikule
palun Teid avaldada oma arvamisi! läbi kõhu." Ja need suudlused, mis

teistega nii, nagu mul mõned sõbrad ei ühtki lae,va pole mereteel
teevad, ja ei taha seda lubada ka Sind siiski ootan, ootan ikka veel.
oma valitule. Kas ootan niikaua, ku
Jukky - Jacky.
ni saabub abiellumise ajajärk temale? Kas võib elus leida n. n.
Siis on silmaring laiem ja vaade elu

peale teistsuguseni. Ma pole ka
veel oma tundeid avaldanud talle,
arvates, et see liig vara võib olla,

he esimesest silmapilgust saaksite sed, valiest elik veel kavata maa mii
kätte kõik kõik, mis üldse neiul mehed, peavad lugu vald mehe raha
on. Ja kui Teil lähebki see kuidagi taskust. Viimasel ajal üldse oa tekki
korda, kas hea ülespidamise tõttu nud rohkel arvul süüdistusi naiste
või kuidagi kõhu kaudu, siis teps poolt meeste suhtes ja ümberpöör
dult.
see neiu ei oie enam korralik.
Sarnases olukorras on süüdi roh
ja niisuguseid lugusid on vist Teil
eluteel palju, teie suhtes vom aga kem praegune aeg ja inimsoo kasva
öelda, et teie soovid neidude süü tusviis. Praegusel ajal tahetakse liht
tes Kuigi piiratud pole.
salt nautida, ise võtta ja omada, loo
Võite kindlasti leida neide, kel po budes igasugusest vastutasust. Nau
le mõttessegi tuinud turtida, kellel tides kõrvetatakse tiivad ja selle ta
tõsist armastust palju ruhKem kui gajärg suüüistused.
leu. Koiit see tõsise armastuse puu
£KS ole paijud naised häid mehi
õnnetuks teinud, hävitanud neid ja
dus peitub Teis eneses.
Esiteks, ärge olge iug pealetük ümnerpoöruuit. Mis puutub elumees
kiv ja teiseas, ärge püüdke oma tesse siis püüab suurem osa neist
sihte saavutada ainult hea ülespi anielluda süütu neidudega põhjusel,
damisega, Vaid oouane seni, kui joa te et viimase puhtus tumestaks tema
mond neiuu veenuumuseie viia, et plekke minevikul, parandaks nauti
Teie isikus peitub truu süda ja tõ des saadud haavu, Elumees, kui ta
hui teie sellest kinni peate, küll on väsinud nauainguist, tahab pu

Rind e-V ill u, Koplist.
Vastus ~Priiduie**.

hoida ongi?! Iseenesest mõista

Teie siis niimoodi saavutate Teid

Haapsalus.

(„flbieluleht" Nr. 5.)

teele, siis pole aga tõsist püsivat

armastust. Ärge flirtige noortega üle
20 a., siis olete peagi abieluahelas.
ralik neiu Teile seda kunagi ei või Teie arvamine meestest, et
(..Abieluleht" nr. 6.)
täisealised
mehed
südametud
naiste
Kellele toote kasu, et pühendate
Kahtlane, kas on olemas tõsist sõp malda ja siis järgneb Teis muidugi
ei rahulda, tahate paremat. Kuid kor

kas lähevad täide mu lootused, voi rust noormehe ja neiu vahel, või see kuri tunne, et olete üksi.
Teil ei näi vist olevat kannatuse
muutub see ka pärastpoole ainult kas üldse on see võimalik. Usun siis
harjumuseks, ei paku isiklikult töö ki, et see olla võiks, kuigi sellele mõhkugi, vaid tahate, et korralikud
vastu mingisugust huvi. Olen prae- heameelega eluõigust ei näi antavat. neiud teisse kõrvuni armuksid ja ko-

võrgutajad, on eKslik. Leidub ka kül end üksikule elule? Mis on õige
lalt ausuiu. miits 011 nii palju mehi elult võtta? Katsuge elule ka mida
esitada ka naiste suhnes, pealegi, gi pakkuda. Nii näiteks: abielu ja
kus viimased sageli liig peaiiskauo- paar jõmpsikat! A. ü—fl.
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Kirjavahet. ja poleemika lugejate vahel.
Vastus „Ohvrile" Jõgevalt. hulgas on Teile ju loodud ka üks.

tusetu on, kuidas kirjutate, siis tõe
Kuidas aga leida seda kohast? Kuid poolest osutub keeruliseks ülesandeks
Olete alles lapsekingist välja as tehke kord õieti silmad lahti! Teie Teil naissõbra leidmine.
tunud. Õigemini kulub Teile veel ümber on naisi. Katsuge enda mait Tunnistate, et olete välimuselt ine
kiige ja lutu, kui armastamine, mil-, se järgi valida, kes Teile meeldab. tu. Siin annaksin järgmist nõu
les ütlete end petietud olevat, ühe Sobitage tutvust, katsuge aru saa millest loodan, et ta Teid ükskord
sama vanuse Kuid läbi põlen u poolt? da temakese iseloomust. See on ju ikkagi sihile viib tehke kõik, mis
Kuid ka Teiegi pole ise süütu talleke tähtis elus niisama ka abielus. suudate iseenese juures, et Teie hin
Vaadake, kas suudab ta Teid ar ge väärtused kaaluksid üles välimuse
tollel õhtul, mil paljastasite ta, olite
ise ka üks sädemeke tollest leegist, mastada, ja kas ta jääb selle juurde inetuse! Võiks lisada, et enese väli
kindlaks! Siis Teie saate kord õn muse juures sooritatud piinlik kor
mis naisi läbi põletavad.
Ja nüüd kurdate, et pole olemas nelikuks ning võite endaga ra rashoid kah märksa tasandab füü
avameelseid naisi, kes oleksid Teie hule jääda, sest olete saanud kätte, silisi defekte igasuguseid. Tei
väärilised, et Teie pole neid senini mida on soovinud Teie hing.
seks töötage end elus üles, esi
Jukky-Jacky. algu vähemasti kuni selleni, et olek
leidnud? Mida Teie õige selle all
site
võimeline abielluma. Sest elu
mõtlete? Pole ju hällilapsele, kes Vastas ~Ohvrile" Jõgevalt.
hitut imeb, avameelseid naisi tarvis.
tõde on ja jääbki selleks sõprus,
(..Äbieluleht"
nr.
5.)
sõna otsemas mõttes, noormehe ja
Otsite naissamariitlast oma südame
Miks hülgasite oma armastatu, kui neiu vahel pole mõeldav; ta muu
haavade juurde, kes vaigistaks Teie
ta
Teile
pihtis
oma
mineviku,
sest
alu.
tub kas armastuseks ehk jälle lõ
Soovitan Teile ühe naissoo esin nõudsite ju ise avalikkust! Ta olefks peb varem-hiljem lahkumineini
ju
võinud
Teile
salata
kõik.
Ta
ar
sega. Ja kes siis esimesena mõtleb
daja, s. o. Teie mammi, ja rohtu
Teid, lootis Teilt tuge, et lahkumisele on loomulikult neiu. Põh
Teie südamele leidub tema vitsa mastas
sirutaksite vastu temale oma avita
(„Äbieluleht" nr. 5.)

läbi abielludes temaga vöitt
Vastus „Tõsisele armasta ja
olukord ikkagi analoogiline olla „fl
jale" Abjast.
naalis" otsite teid, kuis ükstei
(..AbielUleht" nr. 6.)
sest kiiremalt vabaneda.
Kui olete korralik mees, siis oleks
Frederic Rex.
tõesti hirmus kahju, kui pühendate
Vastus
„Priidule".
end igaveseks üksikule elule. Kuna
tõsistest meestestki on ilmas suur
puudus!

i (..Hbielüleht" nr. 6.)

Tõsist naissõpra, kes võtaks meest

kui sõpra, ilma armastuseta, ilma

Lõpuks olles ..täitsa meheks" mingisuguse tagamõtteta, _on väga
raske leida. Leida naissõpra, kes
mõtet minna elust võtma, mida raiskaks
oma aja mehega selleks,
te ei tohiks üldsegi lasta enda ajju

see suudab pakkuda ... kõnelemata et kuulda tema kaebeid elu üle ja
siis selle absurdi mõtte teostamisele

trööstida, on enam ku|
asumisest. Mida see elu siis õieti teda
kahtlustäratav. Sest igaüks
naine tahab ka armastada ja
armastatud olla ja on siis ks
tima elu saate Te ise või saab kõige
parem sõber senini, kui
Teie enesetunne sellest paremaks?
see armastus ei pimesta teda
Usun, Teie hingeväärtused lange või ta flirdib, armastab meest, vä
vad ning siis kunagi olete Teiegi kiir hemalt tõendab seda ja on sõbef
tiv mees ning siis Teil kui nii raha eest.
sugusel ei saa olla enam unistusi Kuid siiski proovige, ehk leidub
ilusast õnnest. Pigemini unistusi,
pakkuda suudabki, teie meelest?
Mõtelge järele: kui viskutegi nau

lootusetuid unistusi, kui et viia ise

Teie ideaal kuskil.

ennast langemisele!

ku naise, ainult kui püsite ise
ja tõsine... ja jätkate ot
kimbus küll, niikaua kui saate va va kae, et uut elu algada. Teid ta jus, igal neiul on üks ja ainukene korralik
abielluda! Ning ei anna singut. Elutõsine neiu.
nemaks ja õpite elu rohkem tund usaldas ja Teie, võib-olla, tõuku soov
Teie talle lootusi selleks, siis pöör
Vastus wJuks Tiivikule".
ma, siis on Teil armastamiseks aega
site ta tagasi mülkasse, kust pole dub ta varsti teist, et otsida, kes
(..Abieluleht" nr. 6.)
küllalt, ja kui Teie ise siis pole läbi väljapääsu.
täidaks ta unistusi.
põlenud, siis leiate ka oma ideaali.
Kuis mõista seda ..läbipõlemist" ?
N. Nõmm, Äegviidust.
Äga ma usun ka,
Võib-olla oli sel noorukesel (samuti

et on olemas
naisi, kes tunnevad kaasa Teile ning
ka
Teil)
..Läbipõlemisest"
arusaa
(„Äbieluleht" nr. 6.)
mine vaid paljudele meestele andu ehk sobiks Teie sõprus ühe niisu
gusega kauemaks. Kuid siis to
Teil on igatsus naissõbra järgi, mise suhtes hing võis tal siiski naine,
esiteks ta ei saa olema enam
kes oleks hingeline ja kellel Teiega
Vastus „Šügavhingele".

puhas olla. Iseasi siis, kui ta põdes
täiesti ühised huvid, kuid leiate, et juba paratamatut haigust, alles siis
teda teps pole mitte neidude võis ta nii noorelt olla läbipõlenud.
vaid koguni abielunaiste hulgas. Mis
Sõbrana oleksite võinud ikkagi
nüüd teha? Kardate, et hüvitate teis püüda teda avitada. Ekslik Teie ar
te õnne, kuid ise tahate nii õnnelik vamine, et puuduvad avameelsed nai
olla. Siis igatahes tuleb teiste õnn sed. Silmitsege vaid käesoleva lehe

tahaplaanile jätta, kui võite selle kuulutusi, ehk kuulutage ise küll
läbi omale õnne omada. Ja pealegi

õilsas eas, vaid juba küpsemasse
ikka jõudnud (üldse Teil tütarlaste

juures vaevalt, et võib edu olla):
teiseks, ta peab olema enam-vähem

vaimliste kalduvustega, kellel esi

joones on kutse-ala, mida ta üle

kõige ilmas armastab ning pühendab
leiate varem-hiljem omale vastava. endsalgavalt sellele oma tegevusele.

Hulkur.

Loodan, Teie leiate tema, korrali

Teeristid.

Teed käies võõrast üksinda
ma
ükskord eksisin,
Kui kodus pole väikest peret, siis
jõudes teede ristile
on ju naisel aega külluses, palga Ja
lisena väljaspool kodu tegutseda. On ma mõttes seisatin.
ju mehel ka siis vähem muret. Kui
Kus minna? kuhu viivad teed
mõlemad on päevatöös, siis on otse
lõbus õhtut veeta mugavas kodus. ja kus ma kodutee?
Töö on ju ainuke, mis peletab ee Nii võõrad ümber kaugused
male igavuse! Igavus hävitab nii pal ja päev läeb õhtule. —'
jud abielud! R. G—g.
Seal tuleb keegi, tervitab, °
Vastus ~Rändurile" Pio ja küsib: „Eksind te?"
metsast.
Ning lahkel meelel juhatab
(..Abieluleht" nr. 5.)
kätte õige tee.
Küll käis aga kähku iuha tei mul
On eluski teeristid
sel kohtamisel suudlused! Ei tahaks
nagu uskuda, et nii kiirelt see tõ kus tähist pole eel,
Seal pole ju midagi loomuvastast.

usun, et ükski naine, kellel kodune Muuseas miks nõuate naiselt ava Niisugusel juhul Teie muidugi kui
elu nii õnnelik on, ei sobita väljas meelsust, kui Teie poolt hüljatu oli olete isegi vaimliselt kaunikesti are
pool abielu sõprust. Igatahes ainult avameelne ja ometi jätsite tema? nenud ning omate avara silmapiiri sine armastus tärkas. See võib ka
nii kuulatasin mõttekõnet
ja huvitute igasuguseist elulisist prob
see naine toimib nii, kelle kodune Armastus andestab kõik!
kiirelt haihtuda, kui alles abielus õpi
elu maapealne põrgu on. Nii siis ei
Frederic Rex. leemest, siis ei muutu teie igavaks te üksteise omadusi tundma. Mui seal käies õigel teel.
talle ehk võiksite olla temale
või seal õnnest ega õnne hävitami
Neil ristel nõutult seisatame:
sest juttugi olla. Võite julgelt mõne
abielunaise omale hingelisi naudin
guid jagama võtta, kui need Teile
sobivad, sest seega valmistate talle
ka mõnegi rõõmsama tunni. Kuid hoi
duge mehe eest. See ei mõista selli
sel juhusel Teiega naljatada.

Olly.

Vastus „Priidule".

i (..Äbiehjleht" nr. 6.)
Igatsete leida endale usaldavat
ning ausat, õrnahingelist naissõpra.
Muidugi peab ta veel peale selle ole

ma karske normaalne. Seda ju

igatseb pea iga mees. Kuid sealjuu
res kurdate, et Teil endal pole kau
nis ilus välimus. See veel ei ütle mi
dagi. Vanasõna ütleb ju: „I!u pealt

ei keedeta leent."

Kui Teil aga enda ütelus õige on,

et olete karske ning korralik, siis

naisi on täis kogu maailm. Nende

Vastus „Priidule".
(„flbieluleht" nr. 6.)
Usun, et Teil saab olema raske

leida naissõpra, kes Teile ainult sõb
raks oleks ilma igasuguse tagamõt
teta, sest kes tahab aega surnuks
lüüa niisuguse noormehega, kellelt
pole lootust, et ta teda kord kosiks.
Ja veel kardan, et sõprusest ikkagi
kord armastus välja kasvab neiu ja

sõbraks-meelelahutajaks, sama

dugi üksteisest kaugel viibides

ei tea, kus läheme.
Oh, leiduks seal juht sõbraline,.
tega,
ja
Teie
äravalitu
võib
käest
kes näitaks kodutee!..
libiseda.
Miks peate abielluma neiuga tema
Autf.
vanemate teadmata? Ei või nad nii

tema teile teie ühistel tööst ja iga võivad tekkida igatsused. Nende pe
päevastest askeldustest vabadel tun letamiseks süütu ajaviide flirt teis
didel.

Ja ... ideaalne sõprus ... Lõpp on
ikkagi see, et kui seesinatselegi nai

sele pakutakse abiellumise võimalusi, ajast mahajäänud olla, et keelata

siis, ta kasutab seda ning siis Teie Teil abiellumast, kui Teil ausad mõt

leiate end ikkagi üksi! Ja neiu ted ja jalgealune kindel. Ei purune
peab mõtlema ka oma tulevikule
igakord liig vähese tutvuse
noormehe vahel. Kui Teie just ai ning talle pole antud nooruspäevi abielu
nult sõprust ihkate, siis juba pigem külimatiga. Nii ta ei tohi raisata tõttu. Suur protsent abielusid pu
runeb
neil,
kel juba 10—15 aastat
valige mõni meessõber. Miks just

päevi mehe kõrval, kellest tal pole
naise sõpruse järgi igatsete, kui ar midagi loota tulevikus. Ehk ta peab koos elatud, ja pealegi õnnelikult.
mastust ja abielu kardate? Kuid siiski tundma ikka sügavamat armastust, Sageli lühikese tutvuse tagajärjel
tekkinud abielud on õnnelikud.
lootust ei maksa jätta, võib-olla siis mis nõuab endaohverdamist, kui ta
Abiellumine on õnneloos kuis
ki leidub naishing, kellel puudub ai püsib lootusetuse küljes!
kellelgi veab. Selle tõttu võite ju
nult sõber. Ja see siis lepiks ainult
Usku tulevikku ja jõudu eelseis ka Teiegi katset teha. Ei vea ega
sõprusega. Olly.
vateks võitlusteks Teie majandu lahutuskl kallimaks lähe kui abiellu
Vastus „Priic!ule".
liku rippumatuse teele! Jääge van mine. Oleksite oma neiuga kas või
(..Abiefcjleht" nr. 6.)
kumatuks aususes!
aastaid tuttav, oleksite temaga iga
Kui Teie seisukord tõesti nii 100Naine idealist. päev koos, tunneksite üksteist läbi

Ära taple vägevaga, et sa tema

kätte ei langeks.

Naisterahvas on armastuses kandle

sarnane: omi saladusi avaldab ta
ainult sellele, kes hästi mängib.
•

Ara vaidle lobaga ja ära kanna

puid tema lõkkele.

Ara laena mitte sellele, kes vä
siis ole kui see, kes seda on Ara
gevam on sinust, ja kui sa laenad,
kaotanud.
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Klosetis on keeratud praegu 25-line

JKüiaüfzb,

elektrilamp välja. Nii ei või küla

Kus oled mu hing?

dokimõtš kainenes sedamaid ja hak
kas külalisi tuulutama.

tÕest mida olen otsinud maailmast asjatult?

lisi mitte enam sinnagi lasta.
Tekkis kära ja ärevus. Vana Jev

Hihail Soštšenko.
No näh, mis seda rääkida. Küla de vanamees naise isa Jevdo

lisest inimene on meil tänapäev ot kimõtš.

sekui ebanormaalne. Kogu aeg pead
Viimane kutsuti
sa teda passima ja valvama: et ära lalisi valvama.

eriliselt just kü

Daamid, muidugi, kiilavad, ei lu
ba endid käperdada.
..Otsige ometi meeste juurest", kait
sevad nad endid.

Mehed omalt poolt vastu:
„Kui on juba läbiotsimine, siis ol
ega ei pistaks pähe paar lamba ..jõuame neid vabalt silmas pidada. gu üldine!"
nahkset mütsi ülestikku.
Iga külalise võtame arvele ..."
Ja nii tehtigi. Uks keerati lukku ja
Söögikraami, noh, seda võtku ja
Ja nad algasid silmaspidamisega. läbiotsimine algas.
pistku põue, aga miks siis just ühes
Külalised ise astusid järjekorras
Esimesena langes reast välja va
salvrätiga ?.. See on nüüd juba na Jevdokimõtš. Seesinane vanarauk ette, pöörasid oma taskud pahem

minnes tõmbaks selga oma palitu,

täiesti ülearune. Ja kui sa järele ei

..Kolmekesi", arutati omavahel,

Jumal andku talle tervist ja õn pidi, avasid kuued ja püksid ning

valva, siis kahe õhtuga võivad kü nelikke vanadusepäevi õgis ene
se esimeste viie minuti kestel nii
laiali kõik su vara, voodid ühes ar
lalised su ..puupaljaks" teha, kanda

v<õrt täis, et ei suutnud enam ütelda

vatud.

Näe, missugused on nüüdseaja
külalised!
Mu tuttavate juures juhtus läinud
pühade aegu selle külaliste kartuse
põhjal lõbus aga pahandav lugu.
Lihavõtteks olid nad kutsunud en
dile viisteist õige mitmetsorti küla
bst. Olid koos daamid ja mitte-daa
mid. Joojad ja mittejoojad.
Ohtu oli õieti väga uhke.
Söögi peale üksi oli kulutatud ligi

tõmbasid saapad jalast. Kuid peale
mõne võileiva, poolpudeli madeira,
kahe väikese viinaklaasi ja ühe ka

Istub ainult ja jõllitab daamidele

rahvini midagi erilist ei leitud.
Perenaine, Sefiirov, pidi end va

Peremeest, Sefiirovi ennast, pahan
das ja kurvastas see vanamehe pur

nud paha varju nii valitud selts
konnale. Ja avaldas ar,vamist, et

..mamma."

silmi.

bandama, et meeleägeduses oli heit

ju jäämine väga. Ta võttis valveko pirni võis olla näpanud ka mõni kõr

Kus oled, mu hing, et sind leiaksin, et räägiksid sina mulle
Kas viibid sa laias laanes, millest päikese tõusul kõlavad
tuhanded helid sinava kõrguse poole?
Või näen sind ehk tumedas mõõtmata kauguses, mis särab
ja hiilgab tuhandest väikesest tähekesest?

Või kuulen sind nutvat viiuli keeltel, mis kostavad kõrvu
vaiksel õhtul läbi lahtise akna?
Või ehk ilmud mulle meie mässavais lainetes, mida
paiskab torm valges vahus vastu kaljuseid kaldaid, kui on kuulda
ainult tuule vihast hulumist ja kajakate kaebavat kisa?..
Või oled mu lähedal, pimedal ööl, kui ei tule uni, kui süda
nii rahutult tuksub ja silmist veereb pisarate voog?
Kus oled mu hing??
Mu hingi Kui leiaksin sind, siis laseksin laulda mulle ilu
dusest ja tõsisest õnnest, mida olen otsinud maailmast asjatult. ..
Hätta.

valine isik.
hused oma peale.
Kella kaheteistkümneks aga, ikka
Tuju oli ikkagi rikutud. Harja
selle kurvastuse pärast, imes enese mängu keegi enam mängida ei taht

samuti otse võimatuseni täis... Ja nud, tants balalaika saatel jäi ka
Minu raamatukauplus.
jäi viimaks magama kõigile mäleta loiuks ja külalised hakkasid vähe
haaval
lahkuma
...
val kohal söögitoa aknalaual.
seitse rubla. Jookide raha ..lapiti Pärast selgus, et aknast oli talle Hommikul aga, kui peremees rebis Kuna raamatuid pakutakse praegu jäi hiljaks, sest et käsikiri ei saanud
kokku." Kaks ja pool iga mehe ni puhunud tuult, ja mees käis peale lahti oma silmaluugid, selgus kõik poolmuidu, peame arvama, et neid õigel ajal valmis. Kuid sest pole vi
na pealt. Daamid hinnata. Kuigi peab selle kolm nädalat paistetanud põ lõpulikult. Tuli nimelt ilmsiks, et ta vist ei taha keegi osta. Ei ole vist ga, kõlbab lugeda pärastki. Jutt on
ütlema, et see on rumal. Teine daam sega.
ise ikka kartusest mõne pikana tükil ajal ilmunud midagi sellist väär ühest kehvast ajakirjanikust, kes it
kaenib enese täis, nii, et annab sada
No, oli juba küllalt söödud, hak pulise külalise ees oli keera tuslikku, mida maksab osta. Kahju! mus sinna ballile, ei olnud aga kül
silma ette, ükskõik missugusele me kasid külalised lõbutsema. Mängiti nud selle elektripirni välja ja pan Puudus on aga nende raamatute jär lalt aristokraatlikult riietunud (milli
hele.
pimesikku, kassi ja hiirt, pandi- ja nud oma küljetasku. Seal ta siis pu gi, kole puudus. Sellepärast olen ne väärsamm praegusel kehval ajal!)
runeski.
Kuid ärgem arvestagem valvet en harjamängu.
ma valmistanud mõned käsikirjad, ja visati sellepärast ballilt välja. Te
Peremees nähtavasti oli vajunud
dasse ega kulutagem närve. Pere
Parajasti viimase aegu avaneb uks
mis peavad täitma ja täidavad tin ma loorberid tulevad hiljem välja
rahva asi. Eks nemad ise näe!
täie
raskusega
sellele
küljele,
kui
ta
ja perenaine Sefiirov, kahvatu nagu
gimata kõiki kodanike tarvidusi. Et loosimisele Eesti ajakirjanike vahel.
uinus
pahameele
ja
kurvastusega
Pererahvast aga oli kokku kolm surnu, lausub külalistele:
ma nende tarvis leian kirjastajad, ja
..Iluduskuninganna jalga
hinge. Abikaasad Sefiirovid ja nen„No, see on juba päris ulakus. söögitoa aknalaual. —mees. nad tükivad isegi vägisi kirjastama e e s." Palveraamat. Lõpp laulu
minu töid, sn väljaspool kahtlust kestega, mille sisu vaga. Tagaotsas
Nii ilmuvad raamatud (nende hiigla ähvardused ja needused neile äri
likas ja nõudis aega, millepärast väärtuse tõttu) juba lähemas tule meestele, kes praegu veel ei ole täit
möödund aausta lõpul otsustati va
Kuid ettevaatuse pärast ei nud neid lubadusi, mis nad omal
lida lihtsam tee lahutus kokkulep vikus.
£af)utu6fojaft.
võta ma siiski veel vastu ei ettetel ajal t õotanud iluduskuninganna vastu.
pel. Nüüd toobki see soovitud va limisi, ega ka kirjanduslikke auhin
..Kavala Hansu ja vanapa
baduse.
de, samuti ei taha veel mingit osa gana lugu." Täitsa uus. Ma
13. juulil 1927. a. ulatasid Ameeri
Ameerikas kokku, Eestis laitku.
janduspoliitiline
kirjatöö. Siin püü
kuna mitu Balti
kas üksteisele käed Anna ja Oskar kultuurkapitalist,
saksa eestivaenulikku raamatut oota takse näidata selgesti, kuidas iga
En
d
id.
Kodumaale
tulles,
pidasid
27 paari ihkavadivabadust.
keskmine kodanik on sattunud vana
vad veel kirjastamist.
nemad aga paremaks üksteisest lah
Need raamatud,. millest rääkisin pagana ossa, keda tüssab vahetpi
Seistes 7. mail 1917. aastal Sindi sed. Kohtulaua eest lahkudes on üks kuda, mis ka teostub.
käsikirje hoian alal damata iga kaval Hans, ja mis sel
ap.-õigeusu kiriku altari ees, tõota meel kadunud aga jälle ja üksteise
Kai ja Juljus Väljak võtsid ise ülal ja mille
oma kirjutuslaua sahtlis, on lest kõigest viimaks välja tuleb.
sid Anna ja Andrei Vanilje v'id arvel lendavad kõige hullemad süü tagasi varem esitatud lahutuspalve. praegu
..Väike Ain o." Lihavõttejutt
Mäda truuks ja leplikuks üksmeeles distused, kuigi sellel pole enam mõ kohus aga lükkas tagasi järgmised järgmised:
„Valge mantliga mehe sa lastele. Jututegelane, väikene kooli
teineteise kõrvale, seniks kui jätkub tet.
asjad:
Lydia
ja
Konstantin
Sööt,
ladus"
vereromaan
Eesti-Ve
plika,
armub oma koolidirektorisse ja
Vaikselt, vähemalt pealtnäha pur Liisa ja Karl Hermann, ja Liisa
elupäevi. Ent nüüd on Andrei, kas
ne piirilt. Raamat on äärmiselt põ lõpetab viimaks enesetapmise teel
olude sunnil või enese vabal taht jetavad abielusadamast välja Julie ja Jüri Roosmann.
nev ja mõned leheküljed paiguti trü oma ehi, heites end Nõmme elektri
misel, juba mõnda aega teadmata ja August Kuhi, kelle kooselu al
Pooleli jäävad järgmiste paaride kitud inimverega, ja välimus saab rongi alla.
kuhu kadunud. Ja sellepärast kuu gas 20. juulil 1920. aastal.
lahutusasjad: Lilli ja Johannes Bau raamatul samasugune, nagu seitsme
„Pauk südaööl." Pildike Tal
leb ka kohus Anna palvet, lõpetada
Ka Jda ja Nikolai Dam p f, kes fflann, Adeele ja Arthur Salm,
nende abielu.
paari pandi 10. septembril 1920. a. Aleksandra ja Konstantin Reha. He moosese kodukäijate evangeeliumil. linna ööelust. Seal jutustatakse, kui
Raamatus
püütakse
kõigest
väest
sel
das Viru tänaval kõlas saladuslik
Nadeshde ja Roman Bus t e d t'id ei tee oma lahkumisest tüliküsimust, lene ja Luang Lipikorn-Koson.
jõuda, mis kuramuse viga see pauk, kuna hiljem ei Läinud midagi
pidasid pulmi 26. jaanuaril 1920 vaid on lahutuspalve esitanud kokku Leena ja Karl Hendrikson, Elf— gusele
on, et arusaamatud vahejuhtumised korda selgitada, kes selle paugu la
aastal Tallinnas. Nende abielu ai leppel.
ja Eugen Feldm a n n, Al Eesti-Vene piiril kunagi ei lõpe.
Saaremaal 9. märtsil 1924. aastal riede
gas väga ilusasti, ent lõppes paraku
viine ja Gustav Odav a i n, Olga „Püroksiliin lumehanges." si ja keda kuul tabas.
kurvalt, kuna armastus pidi taganema alanud kooselule, mis osutus tublilt ja Lembit Me tusa la, Juulia ja
„K in o sõnareama t." Saksas
Varakevadine idülliline muinasjutt
vihkamise ees. Mõlemad on üksteise teistsugusemaks kui enne abiellumist Theodor Kaasik, Edith ja Edu
Tallinna tänavatelt. Jfutt on ühest tü Vene-Läti-Leedu sõnastik kinoskäija
vastu tõstnud rängad süüdistused. arvati, panevad Tallinnas lõpupunkti ard Johanson, Etviine ja Julius tarlapsest, kes tuhnis lumehangi ja tctc. (Teatavasti vilksatavad eesti
Mees ütleb, et naine olla varas, nai Juuli ja Georg Ju s t'id.
keelsed pealkirjad nii ruttu, et neid
Paul s o n, Emiilie ja Heinrich P e-1
Ernestine Pes s or pole esimest terson, Olga ja Aleksander Mit leidis igaühest paukuva elavhõbe ei ole kellelgi aega lugeda).
ne aga nimetab meest joodikuks ja
daga
täidetud
sütiku.
Viis
leiubü
korda lahutuskojas. Oma Jürit, kes rofa n o n, Selma ja lAeksander roosse. Sealt võivad omanikud kät
Kuna kõik need raamatud on, nagu
SUlajaks,
kes tema
vastu liigagi
ilm. Ent kohtu
ees otsustavad
nad ta nais 26. veebruaril 1927. a>, süü Kada ja, Kai ja Anton Hansen
nende sisust näete, ülitarvilikud, jul
te
saada,
makstes
selle
eest
isik
lahkuda siiski ühisel kokkuleppel, võt distas Ernestine alul väga raskete ning Ella ja Robert Friedemann. liku vabadusega.
gen loota oma töödele kõigi oma
tes tagasi varem esitatud süüdistu- paragrahvide põhjal. Asi oli aga tü„Siga ajakirjanike bal kaaskodanike sooja soovitust ja üie

õiguse kaalukojaft.
Vaimuhaige kunstniku
väärsamm.

Suured silmad.
Anni: ~01ed sa kuulnud Olga, Elli

lil." Uudisjutt. Oli kirjutatud bal
lil ilmuva ..Uperpalli" tarvis, kuid

ibnlikku tähelepanu.

Villem Vihane.

on end kihlanud?"

Olga: ..jah, seda küll, kuid tema
ei meeldi mulle sugugi,
Kõik teised töölised peale R. peigmees
tal on liig väikesed silmad."
Rüüteli olid alles töökojas. Kas mitte
tema polnud varas? Läbiotsimisel Anni: „Noh, las' ta enne abiellub
ja temaga paar nädalat ära
R. Rüüteli kodus, leitigi kadunud Elliga
elab, küllap ta siis juba suured
pluus ahju otsast.

Paul Bunnann oa meie tuntumaid
maetikunstnikke, olgugi, et ta õppi
sihnad teeb."
Kohtus R. Rüütel, pealtnäha alles
nud pole kusagil kunstikoolis ega ka
Sissekukkunud.
mõne vanema meistri man. Juba 17 poisikeseohtu noormees, ennast var
aastat on ta olnud parandamatu vai guses süüdi ei tunnista. Tema olla Noor naine (kaebab oma sõbrannale):
pluusi
leidnud
ja
mõelnud
selle
nii
muhaigena ..Seevaldis", kus valmi
tagasi anda, kui keegi küsib.
..Oma mehe valikuga olen ma
nud kõik maalid .mida võrdlemisi kohe
aga politsei liig ruttu tuli, täiesti sissekukkunud. Abiellusin
paitu. Kneu kunstnik haigena on ra Kuna
proovireisijaga, kes alati reisul
trulik ja vaikne, lubatakse teda sa ei saanud ta seda teha.
ja nüüd on ta äriosanik ning
Kohtunik leiab ega siiski Rudolf viibis
geli välja ka haiglast ilma järelval Rüüteli
on alati kodus!"
süü varguses tõestatud ole
veta.
Ühet sellisel linnaskäigul on Paul vat ja karistab teda kolmekuise van

Tulusaid näpunäiteid.
Abinõu tedret&btede vastu.

Petroleum parim ja odavaim

Tedretähti siis täiesti ära kaotada, puu mädanemise eest koiiUa.
Kõiksuguseid puuasju ja põllutöö
kui organismis palju pigmenti leidub,
milline aine just tedretähtede ilmu riistade puust osi, mis niis
misele kaasa aitab, on peaaegu või kuse käes peavad seisma, on ka
mata. Niisugusel korral on ainult või sulik petroleumiga niiskusele vastu*

malik tedretähti vähem silmapaist

pidavaks teha. Läbikuivale puule

määritakse tublisti petroleumi peale,
Parim abinõu tedretähtede kaota lastakse sisse imbuda ja määritakse

vaks teha.

miseks on hapupiim, millele lisatakse uuesti. Mõne aja kuivamise järgi
juurde peenekshõõrutud mädarõigast. korratakse määrimist ja tehakse seda

Pärast seda, kui see segu 6—7 tun seni. kun puu enam petroleumi sis
di seisnud, tuleb temaga tedretähti se ei võta.

hõõruda.
Näopilt.
Bunnann teinud aga väärsammu, gistusega.
Vanapiiga:
„Teie
maalite
mu
näopil
Värvimata
puupõrandate pese
mis ta kohtu ette toonud. 2. veeb
Mõtteteri.
ti, armas meister ja ei vaata seal
mine.
ruaril on kunstnik ..Päevalehe" raa Preilikese pikad näpud.
juures
mulle
kordagi
otsa!"
Paljud
ei
saa looduse häälest sel
Niisuguseid
põrandaid
on
kõige
ka
matukauphises käies, sealt salaja
Asta V. ja Hilda K., noored nä Kunstnik: „Teie soovisite ju, et ma sulikum 1 osa lubja ja 3 osa liiva lepärast aru, et ta neile liig lihtsanc
kaasa tahtnud võtta kaht raamatut
gusad
neiukesed,
olid
kunagi
head
teid ilusana maaliksin, ja nüüd ei ga pesta. See tuleb palju odavam, näitab.
Müüjad, kes seda nägid, toimetasid

mehe politseisse, kus asja kohta
protokoll kokku seati. Kunstnikku
süüdistati vargsue katses.

tuttavad. Aga nüüd on s<ee tutvus
kadunud nagu lumehanged kevadise
päikese käes.

Miks? Hilda K. kõneleb, et Asta

Kohtuarst dr. Pedusaar, kes Paul
kes kohtusse tuuakse vangival
Burmanni ..Seevaldis" läbi vaatas, V..
vurite saatel, on varastanud riiete
tunnistas tema vaimuhaigeks, kes kapist tema kleidi. Asta ennast var
oma tegude eest vastutada ei suuda.
guses süüdi ei tunnista, Hilda olla
Kuna aga rahukohtunikul vormilis kleidi ise tema juurde toonud, käs
tel põhjustel osutub võimatuks P. kides teda pesumajja viia. Kuna aga

Burmanni vabastada vastutusest teo
kavaler Astale liig suurt tä
Ale, lükatakse asjaharutamine seniks Hilda
helepanu olla pühendanud, tõstnud
edasi, kui rahukogu arstlik komisjon Hilda vaid kiusupärast kaebuse.
kaebealuse vaimuhaigeks tunnistanud.

Kohtunik ei usu siiski Asta juttu,
kuna preilike varemgi seda liiki var

Pluus, mis tõi kolm kuud. guste pärast karistatud. Ka nüüd
peab Asta kolmeks kuuks ilma jääma

Rudolf Rüütel ja Johannes Stein vabadusest ja trellidega varustatud

berg on ametivennad, teenides ühes aknast silmitsema peagi saabuva ke
töökojas. Töötingimused ja palk on vade ilu.
neil ühesugused, aga joh. Steinbergi]

oli siiski sinine pluus, mis Rudolf

oma algupärase mänguga!"

Alma: „Tänan, ärge öelge mulle
komplimente! Mis on siis minu
mängus algupärast!"
Arno: ..Kõik mängivad ometi nii,

Ettepanek.

kasulikum. Lubi läheb näiteks põ
neda.

Kuidas aiavilja veiniplekke
kaotada.
Aiavilja veiniplekid lähevad väl

Raskused kasvavad, mida lähemate
eesmärgile jõutakse.

Kes kõikidele sobib, ei ole kellegi

sõber.

Kõike tõtt pole vaja rääkida,

kuid kõik, mis rääcjid, olgu tõde.

nagu noodid ettekirjutatud, teie ja, kui plekitud riie kohe keeva vet
aga, preili Alma, hoopis teisiti." te kastetakse; kauaksjäänud plekke
Kodu on naise maailm, mehe kodu
kaotatakse väävhauru abil. Pärast
Parandamatu kurjategija. aurutamist pestakse neid järgmise on maailm.
Rahukohtunik (kaebealusele): ..Proua, seguga: 2 teelusika täit salmiaagu
Esimene naine on ümmardaja, tei
keda teie vastu tahtmist suudlesi vaimu, 5 teelusika täit eetrit, 5 teelu ne sõbranna ja kõhnas valit
sikatelt
alkoholi
segatakse
hästi
se
te, on valmis asja ära lõpetama
sejanna.
ja' teile andeks andma, kui andeks gamini ja plekitud koht hoitakse 10
palute ja oma tegu kahetsete'". min. selles segus. Pärast seda pes
Naist sõnast ja angerjast sabast
Kaebealune(ilusale kahjukannatajale): takse leige veega. Kui esimesel kor pidada on üheraskune.
..jah. ma palun teilt väga alandli ral plekk veel ära ei kao, korratak
<•
kult andeks, aga kui aus ja õiglane se uuesti.

Pesunaised omavahel.

Ühel õhtul tööd lõpetades, pani Noormees: „Härra kaubanõunik, ma

kui seebiga pesemine ja on mitmeti

randa pragude vahele ja ei lase
Arno: ..Preili Alma, teie ülla ta te mind seal
kirpudel sigineda ega mune mu

kuidagi kahetseda."

sellise pluusi muretseda.

see on juba iseasi.

Algupärane.

inimene, ei suuda ma oma tegu

Rüütlil puudus. R. Rüütlile meeldis
see pluus vaga ja ta lubas omalegi

Ja muretseski. Äga kuidas just,

taha ma end segada."

„Maiustoit", mis hiired ja rotid
hävitab.

Iga inimese elüs on päev, kus

taevas oma ette avaneb.

Õnnelik ja elurõõmus inimene ei
Söehapu bariumi ja nisujahu se saa iialgi korralikult magada, tal on

Esimene: ..Poleks Jumal vett maa gatakse kumbagit ühepalju kokku ja kahju äramagatud ajast.

ilma loonud ci me siis küll pe

tehakse sellest klimbikesed, mis pan

ni peal rasva sees ära praetakse ja
Et naist petta peab
Teine: ..Poleks inimene seepi ega sinna maha pannakse, kus hiiri ja tõusma.
pesupulbrit välja mõelnud palja rotte palju käimas. See ..maiustoit"
berg tagasi tuli, polnud aga pluusi Kaubanõunik (hajameelne): „Hm,
hävitab kohe kahjulikud ..majaelani
Inimene laseb püssi,
veega ei oleks meil ka midagi kud."
ma olen nõus teie matusekulud
enam kusagil. See oli ära varasta
kannab kuulisid.
teha 1"
tud.
I. Steinberg pluusi töökoja aknale ja

läks ise käsi pesema. Kui J. Stein

armastan teie tütart ja ei või ilma

su puhtaks saaks!"

vara üles

temata elada!"

oma kanda võtma."

aga Jumal

Nr. 7.

ABIELULEHT

Li*. 8.

Vasakult paremale: 1. Hei*
namaa; 3. Paistab öösel; 5. Noot;
7. Ilusaim tunne; 9. Elab maa all;

Pundar.

Kuhu minna vabal ajal?

12. Vana naine; 13. Tekib keemisel;
14. Mehe lühendatud nimi, mis lõpeb
tähega „x"; 15. Lammas; 18. Mehe

Mihail SoStSenko.
Teatrites mängitakset
,£STONI AS": Laupäeval, 21,
märtsil kell 7.30 õhtul A. Abraba
mi operett ..Viktooria ja tema hu

„Ohulaevastik." Peale selle lisaees
kava ja näitelaval mitmekesine di

„No vaata, kuidas hõõruvad", mõt nimi; 19. Vaene inimene 0n... 22.
Vargus, vennad, see on määratu
leb eideke. ..Kui lohakalt rahvas Seesama, mis 12; 23. Inimene peab
suur ja laialine teadus.
olema...
ENDLAS jookseb kogu ilmas kõ Iseenesestki mõista, meie ajal, kui käib..."
Hõõrus eideke silmi, röhatas ja D 1 all all a: 2. Tarvitatakse sõud*
mu sünnitanud ..Seisukord läänerin midagi ei varastata, elad julgena.
saar". Pühapäeval, 22. märtsil kell del muutuseta", parim ilmasõja kole Meie aeg nõuab väga suurt fantaa näeb äkki, et keegi kõrvaline mees misel; 4. Tekib peaasjalikult õhtul;
läheb temast mööda ja võtab tas 5 teeb rinna rõõmsaks; 6. Tre
kell 11.30 lasteetenduseks E. Käst dusi kujutav film.
siat.
kust rätiku. Võtab rätiku ja ühes rä
vertisement.

neri lastenäidend ..Väikesed sala

Peapõhjus publik on väga ette
81-BA-BOS näeme „Kire laineis"
politseinikud", kl. 2.30 L. Fodori ko peaosas esinenud Ita Rinat filmis vaatlikuks saanud. Publik on selline,
möödia „Torm veeklaasis", kell 7.30 ..Võlla Toni". Lisaks vaateid Narva- et alati seisab oma huvide valvel.
P. Tschaikovski ooerp ..Padaemand".
Ühe sõnaga: hoiab oma varandust
..DRAAMASTUUDIOS": Laupäeval Jõesuust.
enam kui silma, öeldakse küll, et
KUNGLAS
esineb
kuulus
Maurice
21. märtsil kell 7.30 õhtul 112 korda
silma võib kinnituskaardiga alati
Chevalier
tähelepanu
äratavas
fil
H. Raudsepa komöödia ..Mikumärdi".
uuesti asetada. Meie vaesuses ei saa
Pühapäeval kell 3 lasteetenduseks mis ..Armastuseparaad."
aga varandust milgil tingimisel ta
FORUMIS
kuuleme
Gloria
Swan
..Pöialpoiss", õhtul kell 8 L. Fodori
gasi. Ja see on tõeliselt õige.
soni
filmis
..Tosselli
serenaad."
Tei
lustmäng ..Täitesulepea".
Sel põhjusel on nüüdseaja varas
seks
lõbus
farss
..Nii
on
Pariis."
..TÖÖLISTEATRIS": Pühapäeval AMORIS seksuaalküsimusi käsitav väga arukas, iseäraliku targa vaa
22. märtsil näitleja J. Tõnisoni tulu
tega ja silmapaistva fantaasiaga. Tei
õhtuks ..Vahva sõdur Schvejk". Al film ..Naise ärkamine" ja farss „Võõ siti on tal praegusaja rahvaga end
gus kell 8 õhtuL

Mida näeme kinodes?
GLORIA-PALACE'is jookseb suur
film ..Vennad Karamasovid", mis

ras raha" Clara Bowiga peaosas.
SKANDIAS on Liane Haid. Willy
Forst ja Ernst Werebes väga heas
helifilmis „Ja laul on lauldud..."

võimatu toita.
Ja vaat' näiteks, tänavu sügisel te

pi osa; 7. Suurriik; 8. Sõjariist; 10.

tikuga kogemata tõmbab põrandale Eraldab kahe riigi maa-ala; 11. Tu
uue rohelise kolmel!se.

leb siis, kui meel kurb; 13. Oiüs

Eit rõõmustas. Kahmas muidugi

saatuskink; 16. Kerjus; 17. Asjade

kolmelise järele, astus sellele jalaga hoiukoht; 18. Sõna;, 20. Mitte kitsas;
peale, pärast kummardas tähelepa 21. Looduse kallim kink.
nematult nagu Jumala palumi Õieti lahendajale on määratud au

seks, et see ruttu rongi laseks tul tasuks 3 maksuta kuulutuse võimalust

la. Aga ise kolmeline pihku ja tagasi „AbielulehesM ja 1 hinnata aastakäik
oma puntra juurde.
„Abielulehte", mis loositakse valja 26.
Siinkohal on muidugi kurvalt ju skp.
Lahendajate nimed avaldatakse
tustada, aga kui eideke ümber pöö „Abielulehe" lihavõte numbris.

ras, siis ei leidnud ta oma pundart

Ristsõnade hindmõistatnse

enam.

Nr. 1 lahendas.
Muuseas oli kolmeline jämedalt
Sõnade tähendus vasakult paremale
gid ühe minu tuttava eidekese puu võltsitud ja põrandale pillatud sel
paljaks. Ja veel millise eide! See eit leks, et eideke oma puntralt maha on: 1 vai, 3 väike. 4 Milvy,

võib ise väga lihtsalt igatühte sisse tuleks.
5 nui, 6 Neero, 7 utt. tilalt alla
Selle kolmelise müüs eideke vae
ASTRAS jookseb kahekordne ees vehkida. Aga vaadake nabisid tal
Abieluleht.
J.
Feldmann Haapsalust, 0. Kui*
filmitud F. M. Dostajewski samani kava. Esimeseks ..Skandaal", milles puntra ära, võib öelda, otse istumise vaga poolteise rubla eest ära.
—mees.
derknup Tallinnast, Chgpre
melise ilmakuulsa romaani järele. peaosis Ewelyn Brent, Cliwe Brook alt... Ja nabisid muidugi fantaasia
Mustveest, M. Steinberg Sindist,
Peaosas Anna Sten ja Fritz Kortner. ja William Powel ning teiseks ja vaimukusega. Istub eideke Pihkva
N. Blinop Tartust, Olly Norden
REKORDIS esinevad publiku lem ..Murtud südame laul" Elga Brink'iga. jaamas, enda puntra otsas. Ootab
DIANAS näeme esimeseks Eesti rongi. Rong sõidab kell 12 öösel.
Tartust, Martinov Tallinnast,
mikud Joan Grawford ja Niis Asther
Ristsõnade
hindmõistaius.
filmi ..Õpetaja köstriga karujahil" ja
kütkestavas filmis ..Armuunelm".
Hilda Kuusik Nõmmelt, Anng
Eideke tuli juba hommiku vara
Wš 2.
Saar Koplist, Robert Paju Vii*
MODERNIS näeme sügav-tõsisi teiseks 10-jaolist draamat „Ümber kult jaama. Istus oma puntrale ja
ootab. Mitte millegi pärast ei käi
eludraamat ..lial ei usu ma enam eksiv armastus."
jandist, Edgar Ossip Rakverest,
ära,
sest
kardab
minna,
arvates,
et
SKALAS
kadunud
Rudolf
Valenti
Ella Sikka Võrust
naist" Maria Solveigi ja Verner
vehivad
puntra
üle.
Õieti lahendajaist said aastakäigu
Fuettereri kaastegevusel. Peale nen no löökfilmis „Veri ja liiv." Tei
Istub ja istub eideke. Siinsamas
..Abielulehte": Olly Norden ja N. BH*
de esineb filmis veel tänapäeva pa seks farss ..Kergemeelne markiis."
ARSIS jookseb Vene keisrikoja elu puntra otsas Sööb ja joob vett —'
remaid tenoreid Richard Tauber, kes
nop Tartust.
kannab ette rea laule. Peale selle kujutav ..Patrioot", milles peaosas möödakäijad annavad Kristuse rõõ
huvitav lisaeeskava.
Emil Jannings ja teiseks farss ..Neiu muks. Aga teiste vähemate asjade
Seismajäänud kirjad.
GRAND MARINAS esineb daamide temperamendiga" veetleva Maria pärast no on siis vähe kas
lemmik Ramon Navarro suurfilmis Paudleriga.
pesema ehk habet ajama eideke
..Vahva kaaslane" 4, ..Loore
ei lähe kannatab. Pundar on tal
üksinda" — 2, kelli" —3, ((Elnselt

ABIELUNURK.
Igatsen kodu järele.
Olen 33 a. neiu. Praegu riigi
teenistuses. Kuna ma tutvusring
konnas ühtegi sellist inimest leid
nud ei ole, kes sobiks, siis on
mul soov leida ..Abielulehe" lä
bi 35—45 a. karsket hingelist

Lisaks heligrotesk.

väga suur, ühestki uksest ei saa

siline" 2. ..Liilian" 1, .Mond

meest, eluseltsilist, kellele võiksin sellega suuruse pärast läbi. Aga nii
olla truu naine ja meie ühises sama jätta on kardetav.

26" 1, ..kõris Roman" 1, „Ei
kahetse" 5, JLuule 20" 1, itK<x
übri" 1, ..Kerjusprintsess" 2.

Nii istub eideke ja tukub.

kodus korralik perenaine. Meelel „Ühes minuga juba pundart ei va
di abielluksin mehega, kellel on rastata", arvab, „pole veel niisugune
väikene laps, sest armastan vä vanaeit. Magan üsna erksalt kül
juba ärkan ..
ga väikseid lapsi. Pooldan ainult lapTukastas
eideke. Ainult tunneb tuk
tõsist ja hingelist meest. Kirjad kudes, nagu keegi tõukaks talle põl
saata slt. ..Praktiline perenaine" vega vastu nina. Ükskord, teist kor
all.

„Hiide 30" 3, ..Meeri 33" 4.

Vastutav toimetaja ja väljaandja
A. Jürisson.
..Estotrükk", Tallinn, S. Karja t 8 %

da ja siis kolmat korda.
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Noor, hingeliselt hell

daam soovib intelligent

35-45 a. härrat

majasõbraks.

I Igasuguseid kirjatöid 1

Kirjad slt. .Kevade unis

§f masinal kirjutatakse ümber asjatundlikult ja kiiresti. I
I Valmistatakse tõlkeid. Kirjatööde büroos §?
| Suur Karja tn. 6 I
ImminiiiiüiiiiiiiiatiiiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiüiHiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiHiiiiiiPH-MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimil
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29 a. proua soovib

tus"

Noor daam soovib prant
suskeelt rääkija härraga

tutvuneda,
et mõnel igaval tunnil

llfflllMlO
kirjad. Rikkalik väljavalik igasugustest raamatutest.

korraliku mehise lese ehk
lahutatud härraga. Kirjad
ühes märgiga s.l.t. „Hinge

Uus ..Abieluleht" saadaval juba igal reede õhtul.

Head teenistust

| line sõber".

Varandusjiselt kindlusta

koduse majapidamise juures soovitame

tud preilid ehk lesed, Teie

kõikidele 100 150 kr. kuus. Vajame
ka jaoskonna esitajaid ja agente üle
Eesti. Juhtnöörid maksuta, kui harilik
saatekulu juurde on lisatud. Kirjad:
Vaabina pk. nr. 30

ga soovib

Preili soovib tutvuda

Välismaal ja üle Eesti

tuntud hiromant ja astro
loog

MAEV
isikl. võtab vastu kl. 10-Õ

iga päev Vaike Tartu m.
2-5. ja pühap kl. 1-5.
Otsustan saatust ja ise
loomu täpselt, kõik sünd
mused minevikust ja tule
vikust.

huvitav, korralik 27 a.

Kes aitab
puudustkannatajat noor

meest mõne krooniga,
kas kingituse või laenu

Uuest aastast avatud

I Tutvust
abielu mõttes
I 16-24 a. haritud, hingelise

IM-restoran HIIII

ajakohased ruumid.

Omanik O. Lieders.

; iseseisval ametalal. Kir
; jad slt. .Kevade ärkami
| ne„
I

j Iseseisev 34 a. neiu soo

} vib

tutvust
\ hea sf.bra leidmiseks.

Võtan vastu igasuguseid tellimisi
Töö headuse eest täielik vastutus.

Austusega K. Vldclll

on avanud suure ja ilusa baari» kus iga sisse

raskustes. Kirjad slt.

astuja võib kinnitada keha ja värskendada vaimu.

»Rosalie«

ni s. a. .Igatsus 34" all.

Tõsist tutvust
| naistega, kes tahaksid
j mind oma valits ise alla

Vaene neiu soovib abi

Tütarlaps otsib

ellumise mõttes

tutvuda

laste juurde ehk kusagile
väiksesse perekonda
Kirjad slt. «Tööotsija-

Vaher.

Seda

preilit mustas
mantlis,
pärast lõunat sõitis Kopli

trammil ja Sitsi nurgas
maha tuli, palutakse tea
tada slt. »Huvitatud kaas
reisija» all.

RH Noor lesk, kes kanH natab igavuse ja kur
vameelsuse all, soo

Kui leidub sellist 35—45 a.
meeshinge, kes tüdinenud

üksildusest, siis kirjutagu
slt. .Otsin sõpra" all.

kes pärandab lähemas

tulevikus suurema varan

duse, soovib tutvuda

lõbusate naisolevustega,

vanadus ega varandus

pole tähtis- Slt.

ja jõud".

t.Täis tuld".

15. märtsist asub nAbifillllShõ"
toimetus ja talitus S. Karja tn.l Hr. 21» 6.
Scheeli panga vastas, 111. korral.
Telef. Nt 214-72.
Kupong „AbieluleheM kuulutuste ja tellimiste
vastuvõtjaile.

vib tutvuda huvitava

H härraga, sõbra leidH miseks. Kirjad slt.

Soovin astuda „ABIELULEHE" tellimiste ja kuulutuste vas
tuvõtjaks ja üksiknumbrite müüjaks.

all.

üksi on igav ja kurb . . .

samasuguse tööka me
hega. Kirjad slt. „Tervis

Elurõõmus noormees,

Teadaanne.

võtta. Kirjad slt. .Kustas"

Tuleb kevade ... ent

Kuumad bliniid alati saadaval. Kiire ja täpne
teenimine. Muusika päev läbi.

maks sõbraks. Kirjad pa
lun saata Aegviidu, Otto

| Kirjad slt. kuni 30 märtsi

asub nüüdJ Suur Karja tn. nr. 2,
meesterahvaste riietele.

Nunne tän. Nr. 7.

kes oleks kaaslaseks elu

näol, sellele jään pari

kes pühap. 15. märtsil

otsib üksildane vanapoiss

Hinn rätsepa tõõhada

härraga,

| preilga soovib 30. a

! meesterahvas, kes tegev

Suur Pärnu mnt. nr 138, Nõmmel*
Kõnetraat 51.
Soojad ja mugavad kabinetid.
Kõik alkoholilised joogid. Köök
osava koka juhatusel.
Muusilca igal ajal.
Sissesõidu puhul autodele ja hobustele

Restoran „Batti"

huvitava

teenistust

abielluda
meesterahvas. Kirjad slt.
„27-Õhulossid"

Palume kuulutajaid ja kuulutuste vastuvõtjaid seda
lahkesti silmas pidada.
TALITUS.

praktiseerida. Kirjad slt.
„Femme X".

MI IM IHUS
saadava! kõiksugu oma- ja välismaa aja- ja kuu

ilmuvasse „Abielulehte" võetakse vastu
I Kuulutusi
neljapäeva õhtul kl. 6-ni.

19 a. tütarlaps, kes aine
liselt raskes seisukorras,
soovib maale

Ees ja liignimi 1
Aadress 1

kohta,

ja palun minule igast numbrist üksikmüügiks saata eks. j

kusagile kauplusesse ehk

ka lihttööle. Kirjad slt.
„Kohaotsiia".

Esindaja allkiri

